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POVZETEK 

V tem magistrskem delu smo se osredinili na analizo besedišča v šestih najbolj uporabljenih 

učbenikih za poučevanje angleščine v četrtem in petem razredu v Sloveniji v šolskem letu 

2019/20 ter na razvijanje učenčevega besedišča z njihovo pomočjo. V drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju učbeniki postanejo eno izmed glavnih orodij za poučevanje angleščine 

zato, ker v veliki meri določajo vsebino, ki jo učenci usvojijo tekom šolskega leta. Besedišče, 

ki ga zajemajo, je eden glavnih faktorjev za uspešno učenje tujega jezika in ga je potrebno 

načrtno razvijati. S pomočjo analize v programskem orodju AntWordProfiler (Anthony, 2014) 

smo ugotavljali najbolj pogoste besede v učbenikih ter njihovo prekrivanje med seboj. Prav 

tako smo besedišče uvrstili glede na Skupni evropski jezikovni okvir (slo.: SEJO, ang.: CEFR) 

in analizirali, na kateri stopnji (A1–C2) so. Analizirali smo tudi, v kolikšni meri se besedišče 

ujema z 2.000 najpogostejšimi angleškimi besedami s seznama NGSL (New General Service 

List) in seznama GSL. Seznam NGSL so  leta 2013 začeli ustvarjati Charles Browne, Brent 

Culligan in Joseph Phillips in ga dokončno oblikovali in izdali leta 2017 (Brown, 2019). 

Seznam je nastal na podlagi GSL (General Service List) seznama besed, ki ga je leta 1953 

osnoval Michael West (West, 1953). Prišli smo do ugotovitev, da se besedišče v večji meri 

prekriva s seznamom GLS kot pa NGSL. Nato smo opravili analizo prekrivanja ciljnega 

besedišča glede na vseh šest učbenikov. Ugotovili smo, da je besedišče v učbenikih različno in 

se ujema v vseh šestih učbenikih v zelo majhnem odstotnem deležu, tj. 1 % besed oziroma 25 

besed. Pri primerjanju učbenikov glede na razred pa so se odstotki prekrivanja skupnega 

besedišča nekoliko zvišali in so znašali v četrtem razredu 8 %, v petem pa 7 %. Pri analizi SEJO 

ravni smo ugotovili, da se večina besedišča nahaja na ravni A1 ter da se ciljno besedišče v veliki 

meri zadostno ponavlja. Za analizo smo vzeli spodnjo mejo ponavljanja, tj. vsaj petkrat čez 

celotni učbenik. Nazadnje smo opravili analizo prekrivanja obravnavanih sklopov z učnim 

načrtom ter analizo besednih vrst (glagol, pridevnik, samostalnik in drugo) ciljnega besedišča. 

Magistrsko delo bo vplivalo na didaktiko poučevanja angleščine v drugem triletju, natančneje 

na razvijanje besedišča v učbenikih za poučevanje angleščine v četrtem in petem razredu 

osnovne šole. Analiza bo v pomoč učiteljem pri poučevanju besedišča v angleščini ter 

snovalcem gradiv za poučevanje angleščine v drugem triletju osnovne šole. Delo ponuja 

vpogled v analizo ciljnega besedišča skozi celotne učbenike.  
 

 

KLJUČNE BESEDE: angleščina, besedišče, ciljno besedišče, General service list (GSL), New 

General Service List (NGSL), poučevanje tujega jezika v drugem triletju, Skupni evropski 

jezikovni okvir, učbeniki 
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ABSTRACT  

This master's degree thesis concentrates on analysis of vocabulary of six course books that were 

most commonly used to teach English in fourth and fifth grade in Slovenia in the 2019/20 school 

year. The second educational period sees the course books become one of the main means of 

teaching EFL (English foreign language) because they extensively determine the teaching 

contents that the students learn in that school year. The vocabulary in the course books is one 

of the main factors that contribute to successful learning of EFL and as such has to be 

intentionally developed. The most common words in course books and their overlap were 

established by analysing the course book vocabulary with AntWordProfiler (Anthony, 2014). 

Vocabulary in textbooks was also classified regarding to the Common European Framework of 

Reference for Languages (eng.: CEFR, slo.: SEJO) and further analysed to determine the level 

(A1–C2) of it. The extent to which the vocabulary matches the 2.000 most common English 

words from the NGSL (New General Service List) and GSL (General Service List) lists was 

also analysed. The creators of NGSL wordlist are Charles Browne, Brent Culligan and Joseph 

Phillips. They started making the list in 2013 and finished and published it in 2017 (Brown, 

2019). The list is based on 1953 formed GSL wordlist that was created by Michael West (West, 

1953). We reached the conclusion that the vocabulary in the coursebooks has a greater overlap 

with the GSL than the NGSL list. Furthermore, the analysis of overlap among target vocabulary 

of all six course books was performed. We concluded that there is fairly small percentage of 

words from the target vocabulary that appear in all of the coursebooks. When only the course 

books that are used to teach EFL in specific grades were compared to each other, the percentage 

of overlap was a bit higher. The CEFR level analysis showed that most of the words in course 

books reach the A1 level and that the target vocabulary repeats with high enough frequency. 

The hypothesis that we set at the beginning was that the target vocabulary should repeat at least 

five times. Lastly, we performed the analysis of overlap between discussed chapters in course 

books and syllabus and the analysis of different parts of speech in target vocabulary.  

This master's degree thesis will affect the didactics of teaching English language in the second 

educational cycle, more accurately the development of course book vocabulary in fourth and 

fifth grade of elementary school. This analysis will help the teachers plan their teaching of 

English language in schools and the learning material designers in creating course books for 

the second cycle of elementary school. The thesis offers the insight into analysis of target 

vocabulary throughout course books. 

 

KEYWORDS: course book, English, General Service list (GLS), New General service list 

(NGSL), target vocabulary, teaching English in second triad, the Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR), vocabulary 
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1. UVOD 
 

Angleščina je globalni jezik, ki se uporablja na različnih področjih. Je sredstvo sporazumevanja 

vsaj dveh domačih ali tujih govorcev. Je tudi najpogosteje uporabljen jezik na področju 

znanosti, tehnologije, podjetništva, medicine in meddržavnimi dogovarjanji itd. Z njeno 

pomočjo pridemo najhitreje do najrazličnejših podatkov na katerem koli področju. Znanje 

angleščine je pravzaprav nujno potrebno in omogoča lažje razumevanje sveta okoli nas. 

Posamezniku omogoča napredovanje na osebnem in poklicnem področju ter večjo mobilnost 

(Program osnovna šola. Učni načrt, 2016).  

V Sloveniji učenci pričnejo s formalnim poukom angleščine v prvem razredu, a je le-ta 

neobvezen. V drugem razredu pričnejo z obveznim učenjem angleščine kot prvega tujega jezika 

po veljavnem predmetniku (Program osnovna šola. Učni načrt, 2016). Veliko učencev pa z 

neformalnim usvajanjem angleščine prične že v predšolskem okolju preko različnih dejavnosti, 

krožkov ali v domačem okolju preko risank, zgodb, pesmi itd. Številni raziskovalci menijo, da 

je učenje v tem obdobju za otroke dobro, saj so v tem obdobju otroški možgani rojeni z milijoni 

različnih možganskih celic. S povezovanjem možganskih celic nastanejo nove tesne povezave, 

v primeru, da  jih ne uporabljamo, zamrejo. Obdobje od rojstva do desetega leta moramo 

izkoristiti za učenje tujega jezika, saj otrok brez truda avtomatizira tujejezikovne strukture, npr. 

naglas in melodijo. Mlajši učenci v tem obdobju nimajo zadržkov, se ne obremenjujejo z 

napakami, ampak intenzivno usvajajo tuji jezik (Lenneberg, 1967; Brumen, 2009, v Pižorn, 

2009). 

Pri poučevanju angleščine je pomembno, da uporabljamo zabavne metode, ki učenca motivirajo 

za delo in učenje (Seliškar, 1995). Okolje mora biti spodbudno in osredinjeno na učenca. To 

pomeni, da je v razredu prisotna pozitivna motivacija, ki spodbuja napore in se izogiba 

negativnim kritikam. Posluževati se moramo kakovostnih povratnih informacij, ki v učencih 

zbudijo motivacijo za izboljševanje njihovega dela in izdelkov (Program osnovna šola. Učni 

načrt, 2016). Prav tako je pomembno, da uporabljamo metode, pri katerih se učenci učijo s 

pomočjo izkustvenega učenja, sodelovanja z drugimi in z igrami vlog (Cameron, 2001).  

Eden od ključnih dejavnikov učenja tujih jezikov je, da skušamo učencem posredovati čim širši 

in čim bolj uporaben besedni zaklad. Na ta način jim omogočimo uspešno komunikacijo s 

sogovornikom. Več besed, ki jih posameznik v tujem jeziku pozna, več možnosti za uspešno 

komunikacijo ima (Hummel, 2014). Eden od načinov za dosego omenjenega cilja je s pomočjo 

učbenika. Je eno glavnih učnih gradiv, ki v veliki meri pripomore k uresničevanju ciljev učnega 

načrta. Določa zgradbo organiziranega pouka in učenja ter usmerja učiteljeve in učenčeve 

dejavnosti (Skela, 2009).  

Pri izbiri primernega učbenika moramo učitelji dobro premisliti o sami težavnosti besedišča v 

njem. Biti mora na primerni jezikovni ravni po SEJO lestvici (ang. CEFR), ki je eden od 

dejavnikov za snovanje ciljnega besedišča učbenikov. Ob koncu drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja naj bi učenci usvojili A1 oziroma A2 raven po SEJO lestvici (Program 

osnovna šola. Učni načrt, 2016). Nation (2001) je prav tako izpostavil, kako pomembno je, da 

je posredovano besedišče na začetni stopnji med najbolj pogostimi 2.000 besedami v angleščini. 

Na splošno pa je pomembno, da se pri izbiri primernega učbenika učitelji poslužujejo takšnih, 

ki so primerni starosti in njihovemu kognitivnemu razvoju. V učencih morajo spodbuditi 

motivacijo in željo po učenju. Ciljne besede morajo biti čim bolj podobne vsakdanjemu 

življenju, saj jih bodo tako lahko pogosto uporabili. Vse to še dodatno povečuje njihov interes 
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za učenje (Alexiou in Konstantakis, 2009). Učenci morajo videti povezavo med naučenimi 

besedami in prenosom le-teh v vsakodnevno življenje.  

 

2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. DANAŠNJI POLOŽAJ ANGLEŠČINE PO SVETU 
Jezik je eno glavnih orodij za medsebojno sporazumevanje. Z njim izražamo naša občutja, ideje, 

želje, misli in še veliko drugih stvari. Po svetu je več tisoč jezikov in nekatere izmed njih govori 

milijone ljudi, spet druge samo nekaj tisoč. Dandanes lahko opazimo nujno potrebo po učenju 

več jezikov, saj ti posamezniku omogočajo napredek, sožitje, spoštovanje in medsebojno 

razumevanje.  

V preteklosti še nikoli do sedaj ni bilo jezika, ki bi bil tako zelo razširjen kot angleščina. Gre 

za enega izmed najbolj uporabljenih jezikov po svetu in o njej ne moremo več govoriti kot o 

tujem jeziku, temveč bolj kot o osnovni spretnosti oz. temeljnem znanju. Lahko ji rečemo tudi 

lingua franca, kar pomeni, da gre za jezik, ki ga uporabljajo ljudje, ki ne govorijo istega 

maternega jezika in ga uporabljajo za medsebojno razumevanje (Lo Bianco, 2008).  

Kljub večinskemu kitajskemu prebivalstvu, ima angleščina status svetovnega oziroma 

globalnega jezika prav zaradi njene razširjenosti po celem svetu (kitajščina pa je omejena samo 

na en kontinent). Kitajščino uporablja 1.2 milijarde maternih govorcev, kar pomeni, da je daleč 

najbolj razširjen jezik na svetu. Na drugi strani, če združimo vse ljudi, ki tekoče govorijo 

angleško kot prvi in drugi jezik, je na svetu malo manj kot 1 milijardo angleško govorečih ljudi. 

Angleščino kot tuji jezik uporabljajo države kot na primer Rusija, Nemčija, Kitajska, 

Indonezija, Tajska in druge. Prav zaradi njene velike razširjenosti in visoke vpletenosti v 

politiko, turizem, šolstvo, tehnologijo, medicino itd. ima status globalnega jezika. V skoraj vseh 

državah po svetu lahko opazimo trend učenja angleščine v šolah kot obvezni predmet. V 

nekaterih državah imajo učenci obvezni test iz angleščine, da lahko zaključijo srednješolsko 

izobrazbo. Gre tudi za jezik, ki je vedno bolj nujen za vstop v univerze (Ilyosovna, 2020). 

V 21. stoletju smo priča veliki revoluciji na področju interneta in mobilne tehnologije. 

Angleščina je edini jezik, v katerem je zapisanih kar 85 % znanstvenih člankov in je najbolj 

razširjen jezik na spletu, v novicah in na elektronskih napravah. Omogoča tudi delo v tujini v 

kateremkoli podjetju in je nujno potrebna za sodelovanja med različnimi podjetji. Veliko 

podjetij po svetu nujno zahteva znanje angleščine za svoje delavce. Vse knjige na področju 

medicine, turizma, tehnologije, inženirstva itd. so zapisane v angleškem jeziku, saj predstavlja 

skupen jezik komunikacije. Deluje kot nekakšen povezovalni element med ljudmi po svetu. Gre 

za jezik, ki združuje in povezuje vse ljudi, ne glede na kulturo, narodnost in prepričanja 

(Srinivas Rao, 2019). Crystal (2003) je prepričan, da ima angleščina moč, ki združuje celotni 

svet v majhno vas. Z drugimi besedami, angleščina kot globalni jezik združuje in povezuje vse 

ljudi po svetu in tako omogoča komunikacijo med njimi. K veliki vpletenosti angleščine v 

vsakdanjik posameznika močno vplivajo tudi angleški in ameriški filmi s podnapisi ter angleška 

besedila v glasbi. Na ta način hitreje usvajamo angleški jezik in vse to pozitivno vpliva na 

njegovo učenje.  

Učenci se v šolah začnejo srečevati z angleščino že zelo zgodaj. David Graddol (2006) je 

izpostavil, da je učenje angleščine prisotno v javnih in privatnih šolah po vsem svetu. Še več, 

obstajajo tako imenovale »English villages« v državah kot so Koreja in Japonska, kjer ljudje 

govorijo izrecno samo v angleškem jeziku. Gre za tematske parke in za poučevanje angleščine 
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z metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning). Pri tem je izredno pomembno, da 

se učenci učijo angleščine skupaj z učenjem drugih šolskih predmetov. Torej to pomeni, da se 

učenci učijo, npr. matematike v angleščini.  

Že leta 1997 je David Graddol zastavil pomembno vprašanje, kaj se bo zgodilo z angleščino v 

kasnejših letih. Izpostavil je španščino kot jezik, ki hitro narašča med prebivalstvom Južne in 

Severne Amerike. Prav tako je omenil hindujščino, arabski jezik, ruščino ter kitajščino, ki 

vedno bolj prihajajo v ospredje prav zaradi ekonomske in politične pomembnosti. Angleščina 

prav tako ne prevladuje več v mednarodnih medijih kot npr. CNN, BBC in MTV itd. Ti mediji 

ne objavljajo več novic samo v angleščini, ampak tudi v španščini, arabščini in kitajščini in tako 

privabljajo širši krog bralcev po vsem svetu (McPhail, 2010). McPhail je prav tako izpostavil, 

da na ta način mediji pridobijo večjo količino denarja in posledično postaja angleščina manj 

potrebna. Kljub različnim napovedim glede prevlade drugih jezikov dandanes lahko še vedno 

trdimo, da je največje število informacij posredovanih prav v angleščini in je pravzaprav nujna 

na vsakem koraku (Harmer, 2007).  

Raziskovalci dandanes ugotavljajo, da ne moremo več govoriti o eni vrsti angleščine, ampak o 

več vrstah oziroma različicah, ki nastajajo vsakodnevno. Različne vrste angleščine so 

jezikoslovci poimenovali Englishes (Graddol, 1997). Izraz je nastal na podlagi velikega števila 

vrst angleščine po svetu kot npr. v Singapurju, Afriki, Indiji (Crystal, 2000). Crystal (2000) je 

dejal, da kulture (zahodna in vzhodna Afrika, Singapur in Indija), ki v veliki meri uporabljajo 

angleščino, spreminjajo jezik in ga prilagajajo sebi in svoji kulturi. Z jezikom se tako rekoč 

igrajo, ga spreminjajo, mu dodajajo izraze in ga soustvarjajo. Angleščina se tako vedno bolj 

spreminja zaradi ljudi, ki jim je angleščina tuji ali drugi jezik, kot pa zaradi tistih, ki jim je 

materni jezik. Je dinamičen in prilagodljiv jezik in se z lahkoto prilagaja okolju in tako ustvarja 

novo besedišče. Na primer južnoafriška beseda indaba v osnovi pomeni plemenska konferenca. 

Beseda je bila kasneje razširjena in prenesena v besedo, ki jo dandanes uporabljajo za vse 

konference med politiki. Besedo lahko tako sedaj najdemo v angleških slovarjih kot eno izmed 

angleških besed, čeprav izvira iz popolnoma drugega okolja. Torej dandanes nimamo več samo 

ameriške in britanske angleščine, ampak številne druge različice. 

 

2.2. UČENJE ANGLEŠČINE V ZGODNJEM OTROKOVEM 

OBDOBJU 
Številni tuji kot tudi slovenski raziskovalci menijo, da učenje tujega jezika v zgodnjem obdobju 

predstavlja številne prednosti na različnih področjih. Prepričani so, da otroci lahko postanejo 

zelo hitro in brez velikih naporov govorci ciljnega jezika. Šole po vsej Evropi in drugod imajo 

veliko željo po poučevanju tujih jezikov mlajših otrok, saj vidijo v tem številne prednosti, kot 

npr. jezikovne, kulturne in številne druge izkušnje.  

Brewster, Ellis in Girard (2002) so navedli dva razloga, zakaj je po njihovem mnenju dobro 

začeti z učenjem čim hitreje. Eden izmed razlogov je, da na ta način povečamo število vseh let 

učenja angleščine. Pri tem je nujno potrebno upoštevati, da je veliko bolj učinkovito, da imajo 

učenci večkrat tedensko krajše učenje kot pa daljše in bolj skoncentrirano. Drugi razlog je, da 

v tem obdobju učenci veliko lažje ponovijo in razumejo kar slišijo kot pa v kasnejših letih. 

Jones in Coffey (2006) sta navedla kar nekaj pozitivnih razlogov za zgodnje otrokovo učenje:  

 učenci hitreje slišijo, prepoznajo in posnemajo glasove,  

 imajo visoko motivacijo,  

 so bolj radovedni, zvedavi in željni sodelovanja v različnih dejavnostih,  
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 hitreje se srečajo s kulturno raznolikostjo in do nje vzpostavijo manj predsodkov,  

 učenje jezikov prinaša pozitivne vplive na celosten razvoj otroka: kognitivni, 

jezikovni razvoj in razvoj pismenosti, na drugi strani pa prav tako tudi čustveni in 

kulturni razvoj otrokove osebnosti.  

Long (1990, v Genesee 2019) je opravil raziskavo med učenci, ki so se začeli učiti tujega jezika 

v kasnejših letih, v primerjavi z učenci, ki so se začeli učiti v zgodnjem obdobju. Ugotovil je, 

da je izgovorjava in tekočnost pri učencih, ki so se začeli učiti v zgodnjem obdobju, veliko 

boljša.  

Znanstvenik Lenneberg (1967) je postavil teorijo o plastičnosti možganov. Dejal je, da se do 

konca pubertete možganski polovici lateralizirata, kar pomeni, da takrat upade plastičnost 

možganov in tako tudi sposobnost učenja tujih jezikov. V tem obdobju naj bi v možganih prišlo 

do bioloških sprememb v levi hemisferi možganov, kar močno vpliva na slabše učenje otroka 

v puberteti. Torej priporočeno je, da se otrok prične učiti tujega jezika že okoli četrtega leta, pa 

vse do desetega leta starosti. To obdobje je imenoval kritično obdobje. Kasnejše študije so 

njegova spoznanja glede kritičnega obdobja omajala, ostala pa so tista, ki so temeljna za 

poučevanje tujega jezika v otroštvu. Zagotovo je, da se mlajši učenci učijo jezika s 

posnemanjem, torej s celostnim učenjem jezika, ne velja pa trditev, da se starejši učenci ne 

morejo učiti jezika. Ti so kognitivno razvitejši in imajo posledično tudi boljše razvite strategije 

za učenje jezika. Glavna razlika med mlajšimi in starejšimi učenci je samo v načinu učenja. 

Brumen (2003), Skela in Čok (1999) so si bili enotni in so navedli nekatere prednosti zgodnjega 

učenja. Prednosti se kažejo v fonetiki (učenci se zelo hitro približajo rojenim govorcem v 

izgovorjavi, melodiji in ritmu jezika), prav tako so ti učenci pri merjenju inteligenčnega 

količnika in pri ostalih testih uspešnejši in dosegajo višje rezultate, lažje se učijo ostalih tujih 

jezikov, imajo boljšo samopodobo, sklepanje jim predstavlja manj težav, so bolj kreativni in 

spoštujejo druge kulture in ljudi.  

Pinter (2006) je bila mnenja, da so mlajši učenci pri učenju veliko bolj sproščeni, hitreje 

odgovarjajo na zastavljena vprašanja učiteljev, saj niso zadržani. Prav tako ne analizirajo jezika, 

ampak se osnovnih fraz naučijo iz vsakdanjega okolja. Učenci bi morali biti čim več časa 

aktivno izpostavljeni učenju tujega jezika, kar pomeni, da se lahko njihova izpostavljenost 

aktivno začne že v predšolskem obdobju. Tudi Brumen (2003) trdi, da bi se morali otroci čim 

hitreje v zgodnjem obdobju srečati s tujim jezikom, torej že v vrtcu. V takratnem obdobju so 

otroci sproščeni, radovedni, spontani, neobremenjeni in imajo željo po spoznavanju novega.  

 

2.3. MATERNI JEZIK 
Materni jezik je pojem, ki je širok in različni strokovnjaki ga različno opredeljujejo. Je jezik, ki 

smo ga usvojili v okviru svoje družine in ga uporabljamo v vsakodnevni rabi. S tem jezikom se 

identificiramo in nas po njem tudi drugi identificirajo. Je prvi jezik, ki se ga naučimo in ga 

najbolje obvladamo (Kogoj idr., 1999). Ob zadostnem vnosu in priložnostih za interakcijo se 

vsi otroci naučijo svoje materinščine brez večjega napora in se do starosti štirih ali petih let 

uspešno sporazumevajo v okviru znanih kontekstov (Skela in Dagarin, 2009). Na drugi strani 

pa tuji jezik uporabljamo zunaj države in ga ne uporabljamo v vsakodnevnem življenju (Kogoj 

idr., 1999). Je neprvi jezik, ki se ga posameznik uči oziroma nauči večinoma v šoli (Ferbežar, 

1999). 

Otroci so na začetku usvajanja materinščine visoko motivirani, ustvarjalni in dejavni. Do 

četrtega ali petega leta  večina otrok svojo materinščino že bolj ali manj v celoti usvoji, in sicer 

v smislu slovničnega nadzora in besedišča, potrebnega za vsakdanje življenje. Samo učenje je 
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kontekstualizirano (postavljeno v nek kontekst), kar pa ne velja za učenje tujega jezika, ki je 

postavljeno v umeten kontekst. Pri slednjem gre za dekontekstualizirano učenje (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009).  

Za materni jezik je značilno, da ga otroci pridobivajo hkrati, ko spoznavajo svet okoli sebe. 

Njihova izpostavljenost maternemu jeziku je zelo obsežna in dlje trajajoča (Tomasello in 

Brooks, 1999). Prisotna je tudi izrazita psihosocialna podpora staršev, ki pa je pri učenju tujega 

jezika v šolskem okolju ni (Douthwaite, 1991, v Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Izpostavljenost 

tujemu jeziku pa se spreminja glede na količino in kvaliteto. Ocenili so, da je dveletni in triletni 

otrok dnevno izpostavljen približno od 5000 do 7000 besedam v maternem jeziku (Cameron-

Faulkner idr., 2003). Razvoj prvega jezika poteka spontano, nenačrtovano in v naravnem 

okolju, v katerem poteka celotna komunikacija (Ferbežar, 1999). Pearson idr. (1997) so opazili 

jasno povezavo med nivojem otrokove izpostavljenosti tujemu jeziku ter hitrostjo učenja. Za 

razliko od učenja maternega jezika je pri učenju tujega jezika značilno, da je besedišče manj 

kompleksno, da se bolj osredotoča na otroka, se bolj ponavlja, prilagaja otrokovim interesom 

ter obsega manjše število besed oziroma je skromnejše. Tudi Skela in Dagarin Fojkar (2009) 

sta primerjala učenje tujega jezika in materinščine. Ugotovila sta, da je učenje materinščine v 

treh tednih enako učenju 200 ur oziroma enemu šolskemu letu tujega jezika. 

Pri tujem jeziku je pomembno, v kakšnem okolju poteka samo pridobivanje jezika. Otrok se 

veliko hitreje nauči tujega jezika, če je večino svojega časa obdan z njim, kot pa da se ga uči v 

učilnici ali preko računalnika. Tudi v primeru, da učenec pridobi tako velik obseg novega 

besedišča, bo vedno razlika v kvaliteti, saj cilj učenja tujega besedišča na začetku ni neposredna 

komunikacija, ampak le razumevanje besed. 

 

2.4. MOTIVACIJA ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA 
Baron (1996) je definiral motivacijo kot notranji proces, ki aktivira, usmerja in vzdržuje neko 

vedenje. Wade in Tavris (1998) sta izpostavila glavni cilj motivacije, ki je po njunem mnenju 

to, da oseba kljub neprijetnim situacijam nadaljuje svoje delo proti zastavljenim ciljem. Fernald 

in Fernald (2005) sta motivacijo definirala kot notranji vpliv na vedenje, interese, vedenja in 

inspiracije. 

Gardner (1985) je bil eden prvih, ki je postavil definicijo motivacije. Dejal je, da je to nekaj, 

kar omogoča, da dosežemo naše zastavljene cilje. Med drugim je lahko naš cilj učenje tujega 

jezika. Izpostavil je tri glavne elemente motivacije. To so: trud oziroma napor (čas, ki ga 

vložimo v učenje, vztrajnost, delavnost), vpliv (predvsem vpliv čustvenih reakcij med učenjem) 

ter želja (postati čim boljši v tujem jeziku oziroma učna uspešnost). Prav tako je avtor opredelil 

štiri ključne dejavnike, ki vplivajo na motivacijo: vpliv zunanjega okolja (širše socialno-

kulturno in družinsko okolje, motivacijske spodbude), individualne razlike med učenci (stališča 

do učne situacije, integrativnost, motivacija, spodobnosti), kontekst, v katerem poteka učenje 

tujega jezika (formalno, neformalno) in dosežki učenja tujega jezika (jezikovni, nejezikovni). 

Motivacija je razdeljena na dva dela: integrativni (notranji) in instrumentalni (zunanji) del. 

Integrativna motivacija je tista, ki je po Gardnerju ključna za uspeh učenja tujega jezika. Zanjo 

je značilno, da posameznik vzpostavi osebni interes do ljudi, kulture in jezika, ki se ga uči. Ellis 

(1997) je ob pregledu različnih raziskav zaključil, da ima v formalnem učnem okolju 

integrativna usmerjenost pomembnejšo vlogo od instrumentalne, saj je povezana z višjo stopnjo 

motiviranosti ter z uspešnejšim učenjem ter obratno. Na drugi strani pa je za instrumentalno 

motivacijo značilno predvsem to, da ima učenec nek praktični cilj oziroma zunanjo motivacijo, 

tj. pridobitev boljše službe, napredovanje ali boljša plača.  
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Cario-Pastor in Mestre (2014) sta opravili raziskavo glede integrativne in instrumentalne 

motivacije. Ugotovili sta, da sta tako prva kot druga vrsta motivacije izredno pomembni pri 

učenju tujega jezika. Večji pomen sta pripisali integrativni motivaciji, a sta vseeno izpostavili 

tudi instrumentalno. Iz raziskave sta ugotovili, da so učenci večkrat za učenje tujega jezika, 

navedli razloge instrumentalne motivacije. Na sploh pa so bili učenci, ki so navajali razloge 

integrativne motivacije, pri učenju bolj uspešni. Prav tako sta navedli, da imajo učenci z 

integrativno motivacijo za učenje tujega jezika, velikokrat več možnosti za komunikacijo in so 

pri komuniciranju bolj uspešni.  

Juriševič in Pižorn (2012) sta izvedli raziskavo na 31 osnovnih šolah v Sloveniji, kjer so se 

učenci učili angleščino od šestega do osmega leta. Od tega jih je 11 % obiskovalo prvi razred, 

20 % drugi razred in 69 % tretji razred. Po spolu so bili zastopani v približno enakem razmerju. 

Podatke sta zbrali ob pomoči učiteljev, ki so sodelujoče učence poučevali tuji jezik. Namen 

raziskave je bil predvsem ugotoviti, kako učenci prvega triletja osnovne šole zaznavajo pouk 

oziroma učenje tujega jezika. Ugotovili sta, da so učenci dobro motivirani za učenje tujih 

jezikov in se jih radi učijo. Večini učencem (79 %) se je zdelo učenje tujih jezikov zelo všeč in 

samo učenje so ocenili kot lahko učenje (49 % učencev). Prav tako je 34 % učencev navedlo, 

da imajo najmanj radi ure, ko berejo in pišejo (tradicionalni pouk). Pod kategorijo drugo so 

navajali (15 % učencev), da jim ni všeč, ko se med seboj prepirajo, se derejo, jih učiteljica miri, 

glasno klepetajo ali nastopajo pred razredom. Všeč pa so jim predvsem ure, ki vsebujejo igre 

in gibanje. Ti rezultati smiselno sovpadajo glede na karakteristike učencev med šestim in osmim 

letom starosti. Iz pridobljenih rezultatov je bilo razvidno, da imajo učenci različne cilje, ki so 

tako notranji kot zunanji. Učiteljeva naloga tako je, da upošteva njihove cilje in glede na potrebe 

prilagaja učni proces. Samo tako bodo učenci uspešno motivirani in pridobili novo znanje na 

področju tujih jezikov.  

Učiteljeva naloga je, da med učenci ohranja čim višjo raven motivacije. Uvodna motivacija je 

velikokrat med poukom izpuščena prav zaradi pomanjkanja časa, zato je med poukom 

priporočljivo, da se motivacija ohranja z različnimi igralnimi dejavnostmi. Na ta način 

spodbujamo notranjo motivacijo in posledično učenci raje sodelujejo pri pouku, so za delo 

zainteresirani in ohranjajo veselje do učenja tujega jezika. Izbirati je potrebno pristope, ki 

spodbujajo učence k lastnemu odločanju, izbiranju in sodelovanju s sošolci. Prav tako je 

pomembno in spodbudno za učence prav vključevanje informacijske in komunikacijske 

tehnologije v pouk. Le-ta lahko pomaga pri razumevanju posredovanih vsebin, ohranjanju 

motivacije in izboljšanju učnih rezultatov. Za ohranjanje motivacije so učitelju vedno na voljo 

tudi različne uganke, rebusi, križanke, pesmi, zgodbe, ki jih lahko uporabimo tako med uvodno 

motivacijo kot tudi med glavnim delom pouka (Program osnovna šola angleščina. Učni načrt, 

2016). 

Poleg primerne izbire didaktičnih pripomočkov, iger, učnih listov itd. je pomemben 

motivacijski dejavnik tudi učitelj. Učiteljeva dejanja med poukom so pomembna in to dokazuje 

raziskava, ki so jo izvedli v Pakistanu (Nawaz Kalyar idr., 2018). V raziskavi so ugotavljali, 

kako zelo učiteljeva motivacija vpliva na učence. V raziskavo je bilo vključenih 434 učencev 

iz osnovne šole v provinci Punjab, Pakistan ter 89 učiteljev. Raziskava je pokazala, da učiteljeva 

visoka motiviranost za delo (njegov visok interes, samoučinkovitost, visoko zastavljeni cilji, 

poučevanje na različne načine, strmenje k izboljšanju učnega procesa itd.) igra pomembno 

vlogo pri spodbujanju motivacije pri učencih. Bolj kot je učitelj samozavesten pri poučevanju 

snovi in verjame v svoja dejanja, bolj bo pri delu uspešen kot tisti z nižjo prepričanostjo v svoje 

delo. Za učitelja je ključno, da skuša zagotoviti čim boljšo izvedbo pouka, saj to v veliki meri 

zvišuje zanimanje učencev za snov. Učenci so tako bolj zadovoljni in se z višjim zanimanjem 

vključujejo v delo med poukom. Podobno je učiteljeva motiviranost pozitivno povezana tudi z 

uporabo načinov poučevanja. Pri višje motiviranih učiteljih je večja verjetnost, da usvojijo in 
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začnejo z uporabo načinov poučevanja, ki se še bolj osredotočajo na izboljšanje učenčevega 

znanja ter njegovega soočanja z različnimi situacijami, v katerih se lahko znajdemo pri uporabi 

angleškega jezika (npr. obisk restavracije ali pa dajanje napotkov turistom).  

 

2.5. BELA KNJIGA IN SKUPNI JEZIKOVNI OKVIR 
 

2.5.1. BELA KNJIGA IN SMERNICE ZA POUČEVANJE PRVEGA TUJEGA JEZIKA  

Bela knjiga navaja, da se učenje in poučevanje tujih jezikov v evropskem in slovenskem merilu 

vedno bolj pomika v zgodnejše otrokovo obdobje. Na ta način je učencem omogočeno, da 

postanejo čim bolj uspešni govorci tujih jezikov in čim prej začnejo z učenjem prvega tujega 

jezika. Večjezičnost je dandanes pomembna in v veliki meri pripomore k strpnosti med narodi 

in spoštovanju različnosti. Hkrati omogoča številne možnosti na trgu dela v širšem evropskem 

in svetovnem merilu (Zavod RS za šolstvo, 2011). Bela knjiga prav tako navaja, da naj bi 

državljani Evrope govorili vsaj tri tuje jezike (Pižorn, 2009). 

Formalno učenje tujega jezika se začne v osnovni šoli in zajema otrokovo obdobje od šestega 

do štirinajstega leta, seveda pa učenje lahko zasledimo v neformalnih oblikah že v predšolskem 

obdobju. Učenje tujega jezika je postalo obvezno za vse učence tako rednih osnovnih šol kot 

tudi zasebnih (v Sloveniji trenutno tri). V šolskih letih 2014/15 in 2015/16 se je postopno 

vpeljeval prvi tuji jezik v 15 % vseh osnovnih šol v RS, v šolskem letu 2015/16 pa 30 % vseh 

OŠ v RS (Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014).  

Šolsko leto 2016/17 pa je tako prineslo velike spremembe na področju poučevanja prvega 

tujega jezika. Prvi tuj jezik je postal obvezen del rednega predmetnika v drugem razredu 

(Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014), pri 

katerem so lahko starši otrok izbirali med nemščino in angleščino. Starši učencev so se v večji 

meri odločali za učenje angleščine (97 %) kot pa nemščine (3 %). Za učenje slednjega jezika 

so se starši odločali predvsem v severnem in severovzhodnem delu Slovenije. V prvem razredu 

je učenje prvega tujega jezika od leta 2015/16 v okviru neobveznih izbirnih vsebin (22. člen 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2013). Naloga šole je, da morajo 

možnost učenja ponuditi, starši oziroma učenci pa jo lahko izberejo ali ne. V prvem letu 

izvajanja angleščine ali nemščine kot neobvezni izbirni predmet se je za učenje angleščine 

odločilo 18.035 (83,6 %) učencev, za učenje nemščine pa 529 (2,4 %) učencev. Leto kasneje 

(šol. leto 2016/17) pa se je za učenje angleščine odločilo že kar 19.729 (89 %) učencev, za 

učenje nemščine pa 607 (2,7 %) učencev (Straus, 2018). 

Učencem je v Sloveniji omogočeno, da se učijo prvega tujega jezika že v vrtcu in z njim 

nadaljujejo v prvem razredu osnovne šole (neobvezno). V vrtcu se praviloma poučuje  tuji jezik 

angleščino. Poučuje se tudi nemščino, kjer je ta jezik posebnega pomena – to na predlog 

lokalnih skupnosti določi pristojno ministrstvo. V prvem razredu imajo učenci prvi tuji jezik 

dvakrat tedensko po 45 minut in učenci se za učenje jezika odločijo prostovoljno. V drugem 

razredu postane obvezno za vse učence, s čimer je zagotovljena kontinuiteta učenja. Učenje 

poteka dvakrat tedensko po 45 minut tako v drugem, tretjem in četrtem razredu. Učenje tujih 

jezikov v predšolskem okolju, prvem in drugem triletju osnovne šole poteka z dognanji stroke 

glede učenja tujih jezikov in s sodelovanjem staršev (Zavod RS za šolstvo, 2011). 

Jezikovni pouk je usmerjen k učencu in v vseh elementih učnega procesa omogoča 

individualizacijo. Ta mora voditi k stvarnim učnim dosežkom, posvečati se mora učencem s 

posebnimi potrebami, nadarjenim učencem in učencem s primanjkljaji. Pouk temelji na čim 

večji avtentičnosti učnih ciljev ter načinov in oblik vrednotenja učnih dosežkov. Pri poučevanju 
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tujih jezikov mlajših otrok je pomembno, da pouk izvaja oseba, ki je ustrezno usposobljena in 

seznanjena s sodobnimi pristopi pri poučevanju tujega jezika. Tuji jezik v drugem triletju lahko 

uči učitelj tujega jezika oziroma učitelj razrednega pouka z dodatnim izobraževanjem iz tujega 

jezika (Zavod RS za šolstvo, 2011). 

Učenje prvega tujega jezika iz prvega v drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje je v 

Sloveniji zagotovljeno z vzgojno-izobraževalnim programom oziroma kurikulumom in s 

predmetnikom. Pri poučevanju  moramo učencem zagotavljati visoko raven individualizacije 

in tako omogočiti doseganje ciljev in standardov znanja. Jezikovni pouk temelji na čim večji 

avtentičnosti učnih ciljev, učnih situacij in oblik vrednotenja učnih dosežkov. Učenje jezika je 

aktivno, sodelovalno, problemsko, projektno, metakognitivno in poteka z raziskovanjem in 

odkrivanjem (Zavod RS za šolstvo, 2011). 

 

2.5.2. SEJO ALI SKUPNI EVROPSKI JEZIKOVNI OKVIR 

 Skupni evropski jezikovni okvir 

Skupni evropski jezikovni okvir (v nadaljevanju SEJO) je nastal na pobudo Sveta Evrope in 

predstavlja skupno osnovo za pripravljanje jezikovnih učnih načrtov, učbenikov, izpitov itn. v 

Evropi. S tem naj bi zagotovili med državami članicami enotnost na področju izobraževanja in 

kulture. Uradno je bil objavljen leta 2001 in je nastal po devetih letih priprav pri založbi 

Cambridge University Press (Svet Evrope, 2001). 

Okvir natančno opredeljuje, kaj vse se mora posameznik naučiti, da bo lahko aktivno sodeloval 

v sporazumevanju z drugo osebo. Natančno opredeljuje ravni jezikovnega znanja, ki 

omogočajo, da merimo napredek učencev na vsakem koraku učenja. Prav tako učiteljem 

pomaga pri vprašanjih, kaj učiti učence in kdaj. Z njim si pomagajo učitelji, načrtovalci vsebine 

dela, izobraževalci učiteljev itn. in tako ocenijo svoje oblike dela, jih postavijo v širši kontekst 

in jih med seboj usklajujejo. Gre za objektivna merila za opisovanje jezikovnega znanja, ki 

bodo lajšala medsebojno priznavanje kvalifikacij, ki so bila pridobljena v različnih učnih 

okoljih (Svet Evrope, 2001). 

V dokumentu je zapisano, da se učenci v nižjih razredih učijo prvega tujega jezika s ciljem, da 

bi razvili jezikovno zavest in splošno zavedanje jezikovnih pojavov (odnos med domačim 

jezikom in drugimi jeziki). V ospredju so prav tako cilji kot npr. odkrivanje ali prepoznavanje 

raznolikosti jezikov in kultur, potrjevanje lastne jezikovne in kulturne identitete in postavitev 

temeljev učenju tujega jezika (Svet Evrope, 2001). 

 

 Skupne referenčne ravni SEJO lestvice 

SEJO deli znanje tujih jezikov na šest širokih referenčnih ravni, ki ustrezno pokrivajo učni 

prostor, relevanten za potrebe evropskih učencev. Omogoča, da merimo napredek učencev na 

vsakem koraku učenja in na vseživljenjski osnovi. Okvir naj bi odpravil ovire v sporazumevanju 

med strokovnjaki na področju sodobnih jezikov, ki izvirajo iz različnih izobraževalnih sistemov 

v Evropi (Svet Evrope, 2001). 

V nadaljevanju bomo opredelili vseh šest ravni po SEJO lestvici:   

 Vstopa raven: A1 ali uvodna raven – je najnižja raven in učenci imajo na tej ravni 

zelo omejeno jezikovno znanje. Cilji, ki jih na tej ravni dosegajo učenci so, da lahko 

poimenujejo dneve, uro, zastavljajo preprosta vprašanja o sebi, o kraju kjer živijo, o 
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ljudeh, ki jih poznajo in stvareh, ki jih imajo ter tvorijo preproste izjave o znanih 

temah. 

 Vmesna raven: A2 – raven, pri kateri učenci poznajo vljudne pozdrave,  

sogovornika vprašajo, kako se ima in se na to primerno odzovejo.  

 Raven sporazumevalnega praga: B1 – raven, pri kateri lahko posameznik aktivno 

sodeluje v pogovoru in učinkovito sporoča lastne ideje, ima širok razpon 

preprostega besedišča.  

 Višja raven: B2 – posameznik se pogovarja tekoče, naravno, učinkovito in 

spontano, jasno pove svoje mnenje, narejene napake popravi in jih ozavesti, dobro 

načrtuje, kaj mora povedati in se izogne napakam.  

 Raven učinkovitosti: C1 – predstavlja visoko raven jezikovnih zmožnosti, 

primerno za kompleksnejša delovna in študijska opravila. Oseba se zna spontano in 

tekoče izražati, skoraj brez napora. Ima bogato besedišče, ki mu omogoča 

parafraziranje.  

 Raven mojstrstva: C2 – dosegajo številne osebe, ki se poklicno ukvarjajo z 

jezikom. Za to raven je značilna visoka stopnja ustreznosti in lahkotnosti izražanja, 

kar je značilno za govor izjemno uspešnih učencev (Svet Evrope, 2001).  

 

Vsako raven moramo razumeti tako, da zajema tudi vse ravni pod seboj. Nekdo, ki je na ravni 

B1 (raven sporazumevalnega praga), naj bi zmogel tudi vse, kar je uvrščeno v raven A1 in A2, 

vendar bolje kot predvidevajo opisniki na ravni A2. Lestvice v Okviru omogočajo objektivno 

primerjavo dosežkov med različnimi šolskimi sistemi (Svet Evrope, 2001). 

 

 Evropski jezikovni listovnik za mlajše učence 

Okvir pa ima na drugi strani tudi pomanjkljivosti, saj so v njem zajete zgolj odrasle osebe, ne 

pa tudi mlajši učenci. Tako rekoč, ustvarjen je bil za svet odraslih. To pomeni, da je bilo 

praktično nemogoče oceniti znanje učenca po SEJO ravneh, dokler ni dosegel ravni A1. V njem 

redko najdemo sploh kakršnokoli omembo starostnih skupin, čeprav dobro vemo, da se danes 

jezikov učimo prav v vseh starostnih obdobjih, od malčkov v vrtcih pa do upokojencev. V 

sklopu Okvira so tako ustvarili Evropski jezikovni listovnik kot gradivo za mlajše učence (gre 

za dopolnilo učbeniških gradiv). Nastal je na pobudo Sveta Evrope in ima skupaj za Okvirom 

enako glavno lastnost: lestvice vrednotenja jezikovnega znanja. Evropski jezikovni listovnik (v 

nadaljevanju EJP) tako omogoča samovrednotenje, s katerim učenec spremlja lasten jezikovni 

napredek. Samoocenjevalne lestvice so nastale na podlagi EJP-ja za odrasle, vendar so 

prilagojene za otroke (Debyser in Tagliante, 2001, v Pižorn, 2009).  

Morrow (2004) je bil mnenja, da pri ocenjevanju mlajših učencev ni smiselno postaviti 

stopenjske lestvice. Pri njih ni tako pomembna primerljivost z drugimi ali primerljivost s 

standardi, temveč sta bolj pomembni sposobnost samovrednotenja in motivacija za učenje. 

Učenci na podlagi Listovnika zbirajo podatke o svojih dosežkih in napredku. V procesu 

sodelujejo tako učenec, učitelj in starši. V nekaterih deželah, npr. Anglija, Finska, Avstralija in 

Kanada je to sredstvo že sestavni del učnega procesa. Listovnik je last učenca, sam ga redno 

ureja in dopolnjuje. Na ta način se učenec uvaja v metodo samovrednotenja svojih dosežkov ter 

dejavno spremlja svoj napredek. EJP pomaga učencu do pozitivne samopodobe, ki se oblikuje 

v procesu pozitivnega, vendar objektivnega presojanja samega sebe. Na drugi strani pa je 

učitelju vir pomoči za lažjo individualizacijo dela s posameznim učencem (Čok idr., 2010).   

Vsebina in zgradba jezikovnega listovnika:  
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1. jezikovni življenjepis (učenec beleži, katere jezike se je do sedaj učil, katere se trenutno 

uči, katere bi se rad še naučil, si postavlja cilje za prihodnost, samoocenjuje svoje 

trenutno znanje tujega jezika itd.), 

2. zbirnik (izdelki in dosežki učenca – risbe, spisi, fotografije, slike, domače naloge itd.), 

3. jezikovna izkaznica (vsebuje osnovne podatke učenca, beleži jezike, ki jih učenec pozna, 

vsebuje seznam jezikovnih potrdil, spričeval in priznanj itd.) (Čok idr., 2010). 

 

 Pred A1 raven 

Kasneje so med letoma 2014 do 2016 opredelili ravni, ki so bile prilagojene učencem od 

sedmega do desetega leta starosti ter od enajstega do petnajstega leta starosti. Novonastala raven 

pred A1 raven se predvsem osredinja na učence, ki se začenjajo učiti angleščino. Pri tem niso 

spreminjali obstoječih SEJO ravni, ampak so pred A1 raven le dodali in jo prilagodili glede na 

značilnosti učenja mlajših učencev. Ponazarja praktične naloge, s katerimi se učenci srečujejo 

v vsakodnevnem življenju ter pomaga načrtovati delo učiteljev (Davine idr., 2019).  

Za opredelitev pred A1 ravni so se posluževali predvsem kvantitativnega in kvalitativnega 

pristopa. Podatke so zbrali predvsem na podlagi vprašalnikov in intervjujev učencev, njihovih 

staršev ter učiteljev. Pri delu so prav tako sodelovali razvijalci različnih testov, psihoanalitiki 

in ocenjevalci jezikovnih testov (Moeller idr., 2016). Pri opredelitvi pred A1 ravni so ugotovili, 

da imata omenjena raven ter A1 raven nekaj podobnosti ter razlik. Na obeh ravneh se lahko 

posamezniki pogovarjajo o temah, ki so jim znane (ura, hobiji, dnevi itd.). Na drugi strani pa 

pri pred A1 ravni učenci potrebujejo več slikovne podpore (fotografije in ilustracije) in več 

telesne govorice. Prav tako se lahko učenci na A1 ravni sporazumevajo s preprostimi povedmi, 

na drugi strani pa na pred A1 ravni učenci uporabljajo zgolj eno do dve besedi. Uporabljajo 

preproste izraze kot, npr. oprosti, hvala, prosim, oprostite itd. (Alexiou in Stathopoulou, 2021). 

Opredelitev pred A1 ravni: 

Učenec:  

 razume kratka in preprosta navodila kot, npr. Zapri vrata itd.  

 razume preprosta vprašanja in izjave, ki so povedana počasi in jasno z gestami in 

slikovno podporo,  

 razume preprosto besedišče, vezano na hrano, živali, barve in vsakodnevne besede,  

 s svojimi besedami se zna predstaviti in napisati svoje ime, naslov, narodnost itd., 

 tvori povedi v navadnem sedanjiku in 

 uporablja preproste pridevnike, kot npr. vesel, utrujen, žalosten itd. 

SEJO opredeljuje, da bi moralo učenje tujega jezika učencem omogočiti delovanje v 

življenjskih situacijah in prav to načelo se izraža v opisniku pred A1 ravni (Alexiou in 

Stathopoulou, 2021).   

 

2.6. BESEDIŠČE 
 

2.6.1. POMEMBNOST BESEDIŠČA 

“Without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed” 

(Wilkins, 1972, str. 111). S temi besedami je lingvist David Wilkins leta 1972 povzel 

pomembnost besedišča za sporazumevanje. Menil je, da besedišče igra glavno vlogo pri 
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sporazumevanju, saj samo tako lahko kljub nekaj slovničnim napakam izrazimo naše misli, 

ideje in želje drugi osebi.  

Tudi strokovnjak Maximo Rodriguez (2000, str. 386) je dejal: “First, a large vocabulary is of 

course essential for mastery of a language. Second language acquirers know this; they carry 

dictionaries with them, not grammar books, and regularly report that the lack of vocabulary is 

a major problem.” Tudi on je bil mnenja, da ima glavno vlogo pri komunikaciji prav besedišče, 

ki je temeljni nosilec sporočila. S širokim obsegom besedišča učencem omogočamo lažjo 

komunikacijo, poslušanje, branje in pisanje. Besedišče je prav v vseh izmed naštetih 

dejavnostih ključno, zato ga je nujno potrebno načrtno razvijati. Pri poslušanju besedišče 

omogoča veliko lažje razumevanje sogovornika. Pri govorjenju in pisanju omogoča veliko lažje 

izražanje lastnih idej ter pri branju lažje razumevanje besedila. 

 

2.6.2. USVAJANJE BESEDIŠČA 

Pri učenju novega besedišča sta pomembni tako njegova širina kot globina. Prva je pomembna 

zato, da se učenci naučijo izražati na več različnih načinov, na primer s sopomenkami, in zaradi 

uporabe besedišča na različnih področjih. Globina besedišča pa je pomembna, da se lahko 

učenec nauči pravilno uporabljati zveze dveh ali več besed (kolokacija) ter določene besede 

postavljati v medsebojna razmerja, npr. protipomenke (Nordlund, 2016).  

Nation (2001) je razdelil znanje besedišča na tri glavne dele.  

 oblika (govorjena, pisana, notranja struktura besed)  

 pomen (asociacije) in  

 uporaba (slovnična pravila, kolokacije, omejitve pri uporabi).  

Učenci lahko določeno besedo prepoznajo in poznajo njen pomen, ne znajo pa je uporabiti v 

novi povedi. Podobno lahko zaznamo, ko učenci določeno besedo znajo aktivno uporabljati v 

pogovoru, hkrati pa ne vedo, kako jo zapisati. Gre za samo deloma usvojeno znanje o določeni 

besedi (Nation, 2001). 

Ustvarjanje povezav med besedami omogoča pomnjenje novega besedišča. Staro besedišče 

deluje kot nekakšen »trnek«, na katerega se lahko nato pripne novo besedišče. Bolj ko pri  

usvajanju besedišča uporabljamo kognitivno zahtevnejše načine (parafraziranje, iskanje 

sinonimov, antonimov, razvrščanje itd.), bolj si bodo učenci zapomnili novo besedišče (De 

Knop idr., 2010).  

Lynee Cameron (2001) je dejala, da moramo pri usvajanju besedišča uporabljati zahtevnejše 

oblike pomnjenja, saj tako zagotovimo pomnjenje v dolgoročni spomin. To pa zagotovimo z 

razvrščanjem besedišča po različnih kriterijih ali s povezovanjem le-teh (Richards in Renandya, 

2002). 

Raziskovalci so ugotovili, da je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na uspešno pomnjenje, tudi 

to, kako pogosto učenci začetniki slišijo novo besedo. Začetniki jo morajo slišati veliko 

pogosteje kot pa učenci, ki se jezika učijo že dlje časa (Zahar idr., 2001). Med avtorji ni točnega 

soglasja, kolikrat naj bi novo besedo srečali, da bi si jo uspešno zapomnili. Začetniki naj bi 

dano besedo slišali vsaj petkrat (Cameron, 2001) pa do 12-krat (Coady, 1997). Najpogosteje pa 

je sicer omenjeno, da se mora oseba novo besedo slišati vsaj 10-krat (Hirsh, 2012). Pomembno 

je, da aktivno uporabljamo novo besedišče čim hitreje po pomnjenju. Najbolje je, da se 

besedišče ponovi takoj naslednji dan, nato čez 3 in na koncu čez 8 dni (1–3–8 dni). Ta način je 

veliko bolj primeren, kot pa da ponovimo besedo šele 5 dni po prvem srečanju z njo in 

ponavljanje čez pet dni nato ponovimo še dvakrat (5–5–5 dni) (Gruneberg idr., 1978). 
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Ponavljanje besedišča mora potekati tako, da učenci novo besedo slišijo v različnih kontekstih. 

Tako spodbudimo gradnjo omrežja besed ter poskrbimo za vzpostavitev povezav med 

besedami. Učenci, ki so bili deležni strukturiranega učenja besedišča, so imeli manj težav s 

priklicem besed (Schmitt, 2008).  

Dokazano je, da si veliko težje zapomnimo besede, ki so na abstraktnem nivoju. Učenci si jih 

težje predstavljajo v primerjavi s tistimi na konkretnem nivoju. Drugi razlog za težje pomnjenje 

abstraktnih besed lahko najdemo tudi v tem, da so te povezane samo z verbalno razlago, na 

drugi strani pa so besede na konkretnem nivoju povezane tako z verbalno kot tudi vizualno 

podporo. Vizualizacija nove besede odločilno vpliva na učenčevo pomnjenje in priklic besede. 

Mlajši učenci so veliko bolj osredotočeni na konkretne besede kot pa na abstraktne (Szpotowicz 

in Szulc-Kurpaska, 2011). 

Nation (2001) je prav tako izpostavil, da je učence potrebno naučiti ustaljenih besednih zvez. 

Gre za enote, za katere lahko rečemo, da »spadajo« skupaj. Tak primer sta lahko angleški frazi 

take a chance ali pozdrav how do you do itd., ki ju učenci spoznajo skupaj in se ju tako tudi 

naučijo. V  miselnem leksikonu so fraze shranjene v stalni obliki in so iz spomina priklicane 

kot enota. Učenci ne potrebujejo analize in osredotočanja na posamezne besede v zvezi, ampak 

se morajo osrediniti na enoto kot celoto (Wray, 2000).  

Pri učenju besednih zvez lahko najdemo številne prednosti, saj se jih lahko hitro naučimo. Pri 

tem ne gre za to, da se naučimo posamezne besede, ampak enoto, sestavljeno iz besed. 

Priporočeno je, da učence čim bolj pogosto učimo besednih zvez, ne pa samo posameznih 

besed. Na ta način se lažje izražajo in njihov pogovor z drugim deluje bolj naravno, slovnično 

pravilno in tekoče (Nation, 2001). Prav tako učenje besednih zvez vpliva na višjo motivacijo in 

v veliki meri zmanjšuje stres pri učenju tujega jezika (Wray, 2000). Hakuta (1976) je dejal, da 

poznavanje besednih zvez posamezniku omogoča, da tvorijo slovnično zahtevnejše povedi, ki 

jih drugače še ne bi bili sposobni pravilno tvoriti. Kot učitelji se moramo čim bolj truditi, da so 

stalne besedne zveze del našega vsakdana v razredu.  

Lewis (1997) je predstavil nekaj aktivnosti, s katerimi lahko razvijamo znanje stalnih besednih 

zvez:  

 branje in poslušanje različnih besedil v tujem jeziku,  

 ugotavljanje pomena besedišča iz konteksta,  

 uporaba slovarjev,  

 veliko aktivnega ponavljanja besednih zvez med učnimi urami,  

 ugotavljanje različnih besednih vzorcev in kolokacij med besedami,  

 primerjanje besednih zvez maternega in tujega jezika, pri čemer je pomembno, da ne 

prevajamo besede za besedo, ampak dele besedne zveze. Za primer lahko vzamemo 

rainig cats and dogs, pri katerem ne smemo prevajati dobesedno, besedo za besedo, 

ampak moramo zvezo jemati kot celoto. 

 

2.6.3. POMNJENJE IN POZABLJANJE BESEDIŠČA 

Novo naučeno besedišče si moramo tudi zapomniti in na koncu shraniti v dolgoročni spomin iz 

katerega nato prikličemo potrebno besedišče. Spomin delimo na tri vrste spomina: 

 

 kratkoročni spomin, 

 delovni spomin in 

 dolgoročni spomin (Šešok, 2005).  
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V kratkoročnem spominu se lahko shrani precej omenjeno število informacij. V njem se 

zadržujejo informacije le toliko časa, dokler so potrebne za opravljanje neke naloge. Določeni 

procesi v kratkoročnem spominu nam pomagajo ohranjati trenutno sliko sveta okoli nas (Šešok, 

2005).  

Delovni spomin je tesno povezan s kratkoročnim, a je glavna razlika med njima, da kratkoročni 

spomin samo zadržuje informacije, delovni pa poleg tega, da jih zadržuje, hkrati z njimi tudi 

upravlja. Povprečno obsega 5 +/- enot informacij. Do večje zapomnite informacij lahko pripelje 

razvrščanje več informacij v eno enoto. Glavna naloga delovnega spomina je predvsem 

usmerjanje pozornosti k pomembnim informacijam in potiskanje nepomembnih informacij v 

ozadje. Informacije so lahko priklicane iz dolgoročnega spomina ali pa izhajajo iz trenutnih 

zunanjih dražljajev (Šešok, 2005).  

Del spomina je tudi dolgoročni spomin, v katerega prihajajo informacije iz delovnega spomina. 

Te se v dolgoročnem spominu shranijo s pomočjo ponavljanja. Delimo ga na proceduralni in 

deklarativni spomin. Proceduralni spomin shranjuje znanje o tem, kako izvajati določene 

procese (vedeti kako), medtem ko deklarativni spomin shranjuje informacije o stvareh (vedeti 

kaj) (Šešok, 2005). 

Da bomo lahko določeno besedo usvojili in jo shranili v dolgoročnem spominu, jo moramo 

uporabiti v veliko različnih kontekstih. Shranjevanje besedišča lahko primerjamo z omrežjem, 

v katerem so povezave med besedami močne ali šibke, odvisno od prejšnjih izkušenj in 

doživljanj z njimi. Besedišče mora biti v našem dolgoročnem spominu shranjeno čim bolj 

smiselno in povezano z drugimi besedami (Schoonen in Verhallen, 2008). 

Ob pomnjenju novega besedišča je seveda prisotno tudi pozabljanje. To je vedno  najhitrejše 

takoj po učenju, seveda pa se s časom upočasni. Ocenjeno je, da je kar 80 % novo naučenega 

znanja izgubljenega v prvih 24 urah, vendar pa v nadaljevanju ta procent začne upadati 

(Thornbury, 2002).  

Dva dejavnika pomembno vplivata na ohranitev novega besedišča:  

 besede, ki so bile naučene težje, bodo dlje ohranjene v dolgoročnem spominu,  

 besede več ločenih učnih ur so si učenci zapomnili bolje, kot pa da bi se jih učili v manj 

številčnih, a daljših učnih urah, pri katerih je količina prejetih podatkov večja 

(Thornbury, 2002).  

Pozabljanje je lahko prav tako posledica preobsežnega učenja s premalo ponavljanja. Novo 

naučene besede pripomorejo k pozabljanju že usvojenih. To lahko predvsem opazimo, ko so 

besede podobne že prej usvojenim. Rešitev za manjše pozabljanje je zagotovo pogosto 

ponavljanje že usvojenega besedišča. Pomembno je, da utrjevanje poteka v določenem 

časovnem razmiku in da ne poteka samo kot neko ponavljanje oziroma naštevanje besed. Veliko 

bolje je, da se besedišče ponavlja na različne načine ter na različnih taksonomskih ravneh, npr. 

uporaba dane besede v novi povedi. Učenci morajo prav tako dano besedo slišati v različnih 

kontekstih, saj to v veliki meri pripomore k pomnjenju (Thornbury, 2002).  

 

2.6.4. IZBIRA BESEDIŠČA GLEDE NA STAROST UČENCEV 

Harmer (2007) je navedel, da se mlajši učenci učijo precej drugače kot najstniki in odrasli. Za 

njih je predvsem značilno, da se odzivajo na celotni pomen določene povedi, kljub temu da ne 
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poznajo vedno vseh besed, ki jo sestavljajo. Velikokrat se učijo posredno iz samega okolja, ki 

jih obdaja, in ne samo iz predstavljene teme. Njihovo razumevanje ne prihaja samo iz razlag, 

ampak tudi predvsem iz tega, kar slišijo, se dotaknejo in vidijo. Zelo težko razumejo koncepte 

slovnice in na splošno imajo veliko željo po učenju o svetu okoli njih. Najbolje se učijo besed, 

ki so del njihovega vsakodnevnega življenja, kot npr. teme o igračah, šoli, naravnem okolju itd. 

Zelo so ponosni, ko lahko samostojno poimenujejo določene predmete v tujem jeziku in tako 

pokažejo svoje znanje. Izredno so motivirani za učenje o hrani in živalih. Gre za kategoriji, ki 

sta učencem blizu in dobro poznani (Ferguson, 1974). Otroci v vrtcu, v starosti od tri do šest 

let, so predvsem motivirani za učenje o igračah, hišnih ljubljenčkih, o živalih na kmetiji, 

tropskih živalih ter najbližjih družinskih članih. Triletniki niso vedno dobri v poimenovanju 

barv in štetju v svojem maternem jeziku, zato jih tega še ne učimo v tujem jeziku. Od četrtega 

do šestega jih začenjajo vedno bolj zanimati teme o njihovi najljubši hrani in o pravljičnih bitjih 

iz zgodb, npr. čarovnica, metla, čarobni plašč. Učenci se od sedmega do devetega leta učijo 

besedišče, ki je prav tako namenjeno mlajšim otrokom ter teme o športu, oblačilih, pohištvu, 

poklicih in o stavbah v mestih. Izredno uživajo pri učenju o nadnaravnih bitjih in 

prazgodovinskih živalih (dinozavri) (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011).  

Med starostjo od deset do dvanajst let učenci radi prebirajo zgodbe o svojih vrstnikih. Zanimajo 

jih glasba in filmi, slavne osebe in njihova življenja, narava, divjina in živali v njej. Njihova 

učinkovitost učenja v veliki meri naraste, zato so se zmožni naučiti več besed v krajšem času. 

V tem obdobju prav tako začnejo usvajati besedišče, ki je vedno bolj abstraktno, kar pomembno 

vpliva na večje število usvojenih glagolov, pridevnikov in prislovov. Pri teh letih prav tako 

začnejo usvajati slovnična pravila in vedo, kako jih uporabiti (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 

2011). Ti učenci lahko za usvajanje besedišča samostojno uporabljajo tudi slovarje. Besedišče 

se jim lahko predstavi s pomočjo sopomenk, protipomenk, definicij in parafraziranja (Pinter, 

2006).  

 

2.6.5. KOLIKO BESED MORAMO POZNATI V TUJEM JEZIKU 

Število besed, ki jih posameznik usvoji v maternem jeziku in tujem jeziku, se v veliki meri zelo 

razlikuje. Ocenjuje se, da ima izobražena odrasla oseba v svojem besednem zakladu približno 

20.000 besed (bolj natančno 20.000 besednih družin) (Thornbury, 2002). Preračunano je, da bi 

se moral učenec učiti kar osemnajst let v šolskem okolju, da bi se lahko naučil toliko besed, kot 

bi se jih otrok naučil v samo enem letu v naravnem okolju (Thornbury, 2002).  

Okoli 2.000 besed naj bi posameznik uporabil vsak dan. Pri pisanju razlag posameznih besed v 

slovarjih se prav tako uporablja prej navedeno število najpogostejših besed v posameznem 

jeziku. Kljub temu da se pri pisanju razlag uporablja 2.000 najpogostejših besed, je razumevanje 

nove besede težaven proces, saj mora uporabnik prepoznati pomene besed v razlagi in razumeti 

dano razlago (Chan, 2014). Najbolje bi bilo, da učence čim hitreje naučimo od 2.000 do 3.000 

najpogosteje uporabljenih besednih družin (gre za besede, ki imajo skupen koren in jim je 

možno dodati pripono – v angleščini, npr. -ly, -ness in un-), in jim tako omogočimo čim lažje 

sporazumevanje in razumevanje prebranega. Tako bo posameznik lahko prav tako aktivno 

komuniciral s sogovornikom. Učenci poznajo v četrtem in petem razredu, torej po štirih ali 

petih letih učenja, približno od 1.000 do 2.000 besed v tujem jeziku (Nation, 2001). Več kot bo 

učenec poznal besedišča, manj težav bo imel pri razumevanju neznanega besedila. Še bolj 

natančno, poznavanje 3.000 najbolj pogostih besed omogoča približno 95 % razumevanje 

besedil, kot so npr. pogovori, elektronska sporočila, članki v časopisih ipd. Poznavanje 2.000 

najbolj pogostih besed pa pripelje do približno 80 % razumevanja danega teksta. To pomeni, 

da je kar vsaka peta beseda bralcu neznana (Laufer in Ravenhorst – Kalovski, 2010; Nation, 

2001; Webb, 2015). Da bi ta cilj lahko dosegli, pa bi se morali učenci vsak dan naučiti približno 
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50 besed. Največ raziskovalcev ocenjuje, da se moramo dandanes naučiti vsaj okoli 3.000 

besednih družin. Če se učimo besedišča, ki je bolj specifično za določeno okolje, npr. besedišče, 

vezano na določeno delo, potrebujemo okoli 5.000 besednih družin. Kljub temu pa lahko pri 

določenih primerih opazimo, da je za osnovno sporazumevanje celo dovolj manj besednih 

družin. Za primer lahko vzamemo študente, ki želijo pridobiti certifikat Cambridge First 

Certificate Examination (CFCE). Ti naj bi morali za pridobitev certifikata poznati vsaj 5.000 

besednih družin. Na drugi strani pa lahko vidimo, da je za akademski študij dovolj, da študentje 

poleg 2.000 najbolj pogostih besednih družin v angleščini poznajo še 570 drugih besednih 

družin, ki se nanašajo le na opravljanje študija, npr. besede: analizirati, pojem, podatki in 

raziskovati (Thornbury, 2002).  

Vseeno pa ni pomemben le obseg besedišča, ampak tudi njegova globina. To pomeni, da učenec 

zna prebrano in slišano razumeti in se nato temu primerno odzvati. Pri tem je pomembno, da 

zna neko besedo prebrati, napisati, jo smiselno uporabiti v povedi, iz korena tvoriti nove, njej 

sorodne besede in poznati tudi njene druge pomene (večpomenke). Dober pokazatelj globine 

besedišča je, ali posameznik dano besedo takoj prepozna ali pa pri tem potrebuje določeno 

spodbudo oziroma potrebuje več časa. Zgoraj našteti vidiki znanja globine besedišča so 

pokazatelj, da si je veliko težje zgraditi besedišče, s katerim se lahko aktivno sporazumevamo, 

kot pa da si zapomnimo samo besede v obliki seznama (Thornbury, 2002). 

Seveda pa je nabor posameznikovega besedišča v veliki meri odvisen od njega samega. Zelo 

težko je predvideti, katere besede bi bile za učence bolj uporabne ter katere manj in katere od 

besed, ki so bile izbrane za učenje, si bodo učenci dejansko zapomnili. V šolskem okolju ni 

realno pričakovati, da bo dovolj časa, da se obravnava vse besede, ki bodo učencem prišle prav 

v vsakdanjem življenju. Del pridobivanja besedišča je posledično posreden. Učenci se lahko 

veliko besed in besednih družin naučijo preko medijev, npr. filmov, interneta, knjig itd. 

(Thornbury, 2002).  

 

2.6.6. NAKLJUČNO UČENJE BESED 

Za to učenje je značilno, da ni namensko. Torej ni bilo predvideno, kaj točno se bodo učenci 

naučili, ampak so se učili jezika zgolj »po naključju« med opravljanjem določene naloge. Med 

to učenje najpogosteje štejemo učenje iz knjig, tj. iz prebranega, poslušanje posnetkov, glasbe 

itd. Za uspešno pomnjenje in usvajanje besedišča je pomembno, da učenci dano besedo slišijo 

dovolj pogosto in si jo tako posledično zapomnijo (Nation, 2001; Thornbury, 2002; Webb, 

2015). 

Nation (2001) je ugotovil, da če bi učenec prebral 100 besed v 45 minutah in to ponavljal 222 

dni v letu, bi prebral 1 milijon besed v celotnem letu. Če bi se učenec naučil eno besedo od 

desetih s pomočjo besedila, bi se naučil okoli 2.000 do 4.000 novih besed v samo enem letu. 

Tak način branja učencem omogoča branje za užitek, kjer je branje njihova nagrada. Prav tako 

je ugotovil, da je naključno učenje predvsem značilno za učence, ki imajo veliko predhodnega 

znanja in najraje berejo za užitek. 

 

2.6.7. NAČINI PREDSTAVITVE IN UČENJA BESEDIŠČA 

Učenje tujega jezika je zahteven proces, še posebej pri učenju mlajših učencev. Pomembno je, 

da učitelji ustvarijo okolje, v katerem se bodo učenci dobro počutili in se tako naučili kar se da 

največ. Besedišče učenci pridobivajo na številne različne načine. Direktno učenje in učenje s 
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strategijami pripomoreta k hitrejšemu pomnjenju velikega števila besed in njihovemu lažjemu 

priklicu (Cameron, 2001).  

Učenci se naučijo besedišča z različnimi tehnikami in na številne različne načine. Stice (1987) 

je dejal, da si učenci zapomnijo 10 % tega, kar preberejo, 26 % kar slišijo, 30 % kar vidijo,      

50 % kar vidijo in slišijo, 70 % kar povedo in 90 % kar sami naredijo. Na podlagi teh podatkov 

lahko ugotovimo, da je izredno pomembno, kako učencem posredujemo novo besedišče. 

Različne metode in tehnike dela moramo med seboj povezovati in tako učencem narediti pouk 

čim bolj zanimiv in prijeten za učenje.  

Nation (2001) je opredelil pet glavnih načel poučevanja besedišča:  

 učenje besedišča naj bo čim bolj preprosto in jasno, brez kompleksnih razlag,  

 nove besede naj se čim bolj povezujejo z že usvojenimi,  

 uporablja naj se ustno in pisno razlago besedišča,  

 pozornost se naj namenja besedišču, ki je že deloma usvojeno,  

 učence je med učenjem potrebno opozoriti na besedišče, ki je pomembno.  

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri načini učenja tujega besedišča. 

 

 Seznami besedišča 

Eden od načinov za doseganje čim bolj obsežnega besedišča pri učencu je seznam besed. Gre 

za ekonomičen način, ki naenkrat prikaže obsežno besedišče na določeno temo. Nekateri 

raziskovalci so odkrili, da se na ta način lahko učenci naučijo tudi do trideset besed na šolsko 

uro. Besediče na seznamih besed po navadi niso zapisane po abecednem redu, saj bi jih v 

nasprotnem primeru učenci lahko med seboj pomešali (Thornbury, 2002). Čeprav je omenjeni 

način pri poučevanju angleščine precej pogost, lahko učenci pri priklicu besedišča med seboj 

pomešajo novo naučene besede. Prav tako so besede, ki so zapisane na začetku in na koncu 

sezama, naučene bolje. Pomembno je, da besede učenci aktivno uporabljajo v povedih, zapisih 

različnih zgodb, v pesmih, igrah itd. V nasprotnem primeru učenci ne bi vedeli, kako jih 

uporabljati in bi jih hitreje pozabili (Nation, 2001). 

Boljše kot seznami besed so kartice z napisanimi besedami (ang. word cards). Na karticah je 

zapisana ena beseda in besede se lahko učijo mešano. S tem načinom učenja besedišča zagotovo 

poskrbimo, da se učenci ne naučijo seznama besed na pamet. Pri seznamih besed se lahko zgodi, 

da določena beseda povzroči, da se spomnimo drugo, ki ji sledi. To pa seveda ni dobro za 

uporabo besedišča v vsakdanjem življenju, saj morajo biti besede iz spomina priklicane 

neodvisno druga od druge (Thornbury, 2002). 

 

 Učenje z uporabo predmetov 

Ko predstavljamo novo besedišče, predmeti veliko bolje ponazorijo besedo kot pa besedna 

razlaga. Z uporabo te tehnike nastane manjša potreba po učiteljevi razlagi, saj učenci lažje 

razumejo novo besedišče ter njegov pomen in kontekst, v katerem se uporablja (Gower idr., 

1995). Z uporabo predmetov tekom poučevanja omogočimo učencem boljše pomnjenje, saj 

imajo možnost stvari ne samo slišati, ampak tudi videti. Predmeti na učence delujejo 

motivirajoče in izredno učinkovito. Veliko večje število besed učenci usvojijo v primeru, ko se 

lahko stvari dotaknejo in jih hkrati vidijo (Barcroft in Sunderman, 2008).  

Uporaba predmetov je še posebej primerna za začetnike. Predmeti učencem ustvarjajo kontekst, 

v katerem spoznavajo ciljno besedišče. Že Montessori učitelji so izpostavili veliko prednost, ko 
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se učenci lahko učijo tako, da s predmeti manipulirajo (Gairns in Redman, 1986). Marija 

Montessori je učence opazovala in bila mnenja, da je učitelj v resnici učenčeva roka. Učenci se 

učijo z aktivnim opazovanjem predmetov v določenem okolju. Predmeti bi morali biti 

zasnovani nezahtevno in privlačno otrokom (Montessori, 1966).  

Hunt in Beglar (1998) sta izpostavila, da predmeti dobro vplivajo na učenje, saj v tem primeru 

učenci ne samo, da slišijo besedo, ampak jo imajo priložnosti tudi vidno zaznati. French (1983) 

je dodal, da so pravi predmeti boljši od prikazovanja besedišča s slikami, zato bi se jih morali 

posluževati pogosteje. V razredu lahko pokažemo učencem besede kot npr. miza, tabla, stena, 

vrata, tla, ura, saj so ves čas v njihovi neposredni bližini. Pravi predmeti v veliki meri pritegnejo 

učenčevo pozornost in višajo raven koncentracije. Torej lahko zaključimo, da uporaba 

predmetov zvišuje raven učenčevega interesa za učenje in pozitivno vpliva na hitrejše in 

obsežnejše pomnjenje.  

 

 Učenje s pomočjo slik  

Učenje s pomočjo slik je uporabna strategija in sledi trenutnim smernicam učenja. Wasilewska 

(2017) je bila mnenja, da dandanes mladi živijo v okolju, ki je neprenehoma obdan s slikovnim 

materialom. Njeno mnenje je bilo, da bi se trenutnim situacijam učitelji morali prilagoditi in v 

čim večji meri uporabljati slikovno gradivo in na ta način učence zabavati, jih motivirati za delo 

in v njih spodbuditi čim večji interes za učenje besedišča. 

Učenje s pomočjo slike je uporabno predvsem za tiste učence, ki spadajo med vidni oziroma 

vizualni učni tip. Slika jim tako omogoča, da si lažje predstavljajo novo besedo, si jo hitreje 

zapomnijo in jo kasneje lažje prikličejo iz dolgoročnega spomina (Thornbury, 2002). V 

učbenikih vedno najdemo številne slike, risbe in grafikone. Ti v veliki meri pripomorejo, da je 

učenje veliko bolj zabavno, zanimivo in razumljivo. Nekatere besede z lahkoto prikažemo, npr. 

samostalnike (drevo), spet druge nekoliko težje. Nation (2001) je dejal, da ne moremo vseh 

besed prikazati s sliko, in izpostavil omejitve omenjenega načina učenja besedišča. Besede, ki 

jih lahko prikažemo s slikami, si lahko hitreje in bolj učinkovito zapomnimo, od tistih, ki jih ne 

moremo in so bolj abstraktne. Nekatere abstraktne besede lahko vseeno prikažemo in tako 

pomagamo učencem, da jih lažje razumejo in si jih zapomnijo. Besedo kot npr. cooperation 

lahko s sliko razložimo tako, da narišemo dve osebi, ki si med seboj pomagata in skupaj 

dvigujeta škatlo (Chapelle, 2003). Stevick (1996) je opravil raziskavo, v kateri je ugotovil, da 

si učenci besede, ki jih je lažje predstaviti s sliko in so posledično bolj konkretne, lažje in hitreje 

zapomnijo kot tiste bolj abstraktne.   

Bates in Son (2020), sta v svoji raziskavi ugotavljala učinek uporabe slik v šolskem okolju na 

priklic besedišča. Ugotovila sta, da so udeleženci v veliki meri imeli radi predstavitev besedišča 

z uporabo slikovnega materiala. Slikovni material je igral pomembno vlogo pri motiviranju in 

zanimanju za učenje. Ugotovila sta, da sta imela največ težav s prikazom neoprijemljivih 

oziroma neotipljivih besed, a sta jih še vedno lahko prikazala na različne načine. Priklic 

besedišča je bil hitrejši pri besedišču, ki je bilo na konkretni ravni, kot pri tistem na abstraktni. 

Prav tako sta ugotovila, da so si učenci hitro zapomnili besede, ki so na abstraktnem nivoju, a 

hkrati predstavljene s slikovnim gradivom. Torej na pomnjenje besedišča ni vplivalo, ali je 

beseda na abstraktnem ali konkretnem nivoju, ampak to, kako dobro je bila prikazana s sliko.  

 

 Učenje s pomočjo iger 

Učenci uživajo v igranju različnih iger. Istočasno jim igre omogočajo aktivno učenje besedišča 

in posledično lažje pomnjenje. Vzpostavijo zabavno, poučno okolje, spodbujajo interakcijo 
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med učenci in komunikacijo ter pripomorejo k hitrejšemu pomnjenju besedišča. Učenci imajo 

med igranjem priložnost, da med seboj sodelujejo in se hkrati učijo (Donmus, 2010).  

Igre igrajo pomembno vlogo pri razvijanju štirih jezikovnih zmožnosti: branja, pisanja, 

govorjenja in poslušanja. Učencem omogočajo gibalno, vizualno in medosebno okolje, v 

katerem se aktivno učijo. Učitelju pomagajo pri ustvarjanju učnega okolja, v katerem je ciljno 

besedišče uporabno in pomenljivo za učence. Učenje s pomočjo iger pripomore k učenju brez 

napora in pritiska za učence. Da pa bi dosegli zgoraj naštete cilje, je pomembno, da kot učitelji 

izberemo primerne igre (Uberman, 1998).  

Igre pripomorejo k razvijanju posameznikovih fizičnih in psihičnih sposobnosti, vzdržujejo 

pozornost udeležencev in jih dajejo v vlogo, v kateri morajo tekmovati sami s seboj ali z drugim 

udeležencem. Pri tovrstnem učenju so učenci v središču pozornosti ter deležni zanimivega in 

učinkovitega učenja z večkratnim ponavljanjem ciljnega besedišča. Ko združimo igre in 

izobrazbo, se učenci veliko hitreje učijo, saj je tako učno okolje spodbujajoče in zabavno. 

Učenci, ki se učijo s pomočjo iger, imajo bolj pozitiven odnos do učenja kot tisti, ki se ne 

(Donmus, 2010).  

Turgut in Irgin (2009) sta raziskovala učenje tujih besed preko računalniških iger. Naključno 

sta izbrala deset udeležencev, starih od deset do štirinajst let. Podatke sta zbirala s pomočjo 

opazovanja in deloma strukturiranih intervjujev. Udeležence sta opazovala trikrat po dve uri 

med igranjem iger na internetu. Ugotovila sta, da je igranje iger spodbujalo učenje tujih jezikov, 

predvsem pa so imeli udeleženci možnost aktivnega pridobivanja besedišča.   

 

 Učenje s pomočjo zgodb 

Gre za priljubljeno metodo usvajanja besedišča, ki ima številne prednosti. Na učence zgodbe 

delujejo motivirajoče, navdihujoče in spodbujajo pozitivna občutja. Učenci se v glavne junake 

vživljajo in z njimi skupaj doživljajo žalostne, vesele in razburljive dogodke. Vsa ta doživeta 

občutja gradijo učenčevo samozavest, spodbujajo domišljijo, različne ideje ter socialni in 

čustveni razvoj. S pomočjo zgodb odkrivajo okolje in kulturo avtorjev in ilustratorjev ter 

bogatijo svoje medkulturno zavedanje (Brewster in Ellis, 2014).  

V nasprotju z učenjem besedišča s seznami besed, zgodbe učencem dajejo kontekst, s pomočjo 

katerega lahko ugotovijo pomene neznanih besed brez učiteljevega prevoda. Zgodbe učitelju 

omogočajo lažjo  predstavitev in utrjevanje novega besedišča z učenci. Učenci so pri branju v 

veliki meri izpostavljeni besedam, ki so povezane skupaj v celotne povedi (Brewster in Ellis, 

2014). 

Da pa je učenje s pomočjo zgodb zares učinkovito, je pomembno, da učitelj zgodbe izbira 

previdno ter jih prilagaja potrebam razreda. Zavedati se mora, da imajo učenci različno 

predznanje angleščine, zato je nujno potrebno delo individualizirati, a na koncu vseeno 

pripeljati vse do želenega cilja. Učitelj mora uporabljati različne strategije z željo po ustvarjanju 

pozitivnega okolja in zadovoljevanju potreb vseh učencev. Prav učenje s pomočjo zgodb 

ustvarja okolje, ki omogoča zadovoljevanje najrazličnejših potreb učencev. So privlačne in vsi 

učenci so na koncu sposobni razumeti glavno sporočilo zgodbe s pomočjo različnih 

pripovedovalnih tehnik učitelja ter ilustracij, ki omogočajo lažje razumevanje zgodbe. Vsak 

učenec se nato odzove na prebrano glede na svoje govorne in miselne sposobnosti. Pri tem 

imajo veliko prednost predvsem učenci, ki radi berejo in tako pridobivajo širok besedni zaklad 

(Brewster in Ellis, 2014). 
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Učitelji lahko izbirajo pri obravnavanju zgodb med tistimi, ki so prevedene v materni jezik 

učencev in jih učenci že prehodno poznajo, med sodobnimi zgodbami, zgodbami brez besedila 

(zgodbo naredijo učenci skupaj), zgodbami v rimah, zabavnimi zgodbami, zgodbami iz 

njihovega vsakdana, domišljijskimi zgodbami itd. Posamezno zgodbo lahko učitelji 

obravnavajo z različnimi starostnimi skupinami. Pomembno je, da se jih starosti primerno 

interpretira in obravnava. Zgodbe je potrebno temeljito analizirati in izkoristiti v celoti njen 

potencial (Brewster in Ellis, 2014). 

 

2.6.8. TEŽAVNOST UČENJA BESEDIŠČA 

Učenci se lažje učijo besedišča, ki je povezano s tematiko, ki jim je blizu in v njej uživajo. Ne 

glede na tematiko pa so vedno nekatere besede težje in nekatere lažje za učenje. Med glavnimi 

dejavniki, ki vplivajo na to, sta zahtevnost izgovorjave ter fonološke specifike besede. Manj kot 

je v besedi govorcu znanih glasov, težje bo dano besedo prevzel in jo aktivno uporabljal (Ellis, 

1997). 

Naslednji pomemben dejavnik, ki vpliva na težavnost besedišča, je besedno prekrivanje 

(semantičnost) učene besede ter njenega prevoda v maternem jeziku. To pomeni, da se je tujo 

besedo učencem veliko lažje naučiti, če ta v prevodu v materni jezik še vedno ostane le ena 

beseda, npr. pes – dog (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). 

Zadnji dejavnik pa je podobnost med tujo in domačo besedo. Beseda, ki je podobna svojemu 

prevodu v maternem jeziku učenca, je zanj lažje razumljiva ter lažja za zapomnitev, npr. taksi 

– taxi. Velikokrat so take besede tiste, ki smo jih privzeli iz tujih jezikov (Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2011). Na drugi strani pa se učenci pri učenju srečujejo s tako imenovanimi lažnimi 

prijatelji, ang. false friends. Gre za dve besedi v dveh različnih jezikih, ki sta si glasovno in/ali 

glede na zapis podobni, a različni po pomenu. Za primer lahko vzamemo besedo map (ang. 

karta) in ne mapa, kot bi lahko besedo napačno prevedli v slovenščino. Učenci imajo v tem 

primeru težave z učenjem besede in njenega pravega pomena v tujem jeziku (Roca Varela, 

2011).  

 

2.6.9. MENTALNI LEKSIKON 

Besede so v možganih shranjene v nekakšnem omrežju, ki je med seboj prepleteno, povezano 

in dobro organizirano. To omrežje imenujemo mentalni leksikon, ki je del spomina za 

skladiščenje besed (McCarthy, 1990). Na začetku so ga znanstveniki primerjali s slovarjem, 

vendar so kasneje ugotovili, da je ustreznejša primerjava z računalnikom, saj se mu lahko ves 

čas dodaja nove informacije, kar pa v slovarjih ni mogoče (Aitchison, 1994). Usvojene besede 

so v našem spominu uskladiščene kot v omrežju in skupinah. Gre za dinamičen del spomina, ki 

se ves čas spreminja (nastajajo nove povezave) in dopolnjuje (McCarthy, 1990). Aitchison 

(1994) je dejala, da je mentalni leksikon dinamičen in fleksibilen, saj se dnevno dodajajo nove 

besede in novi pomeni, novi konteksti oziroma asociacije ter da jim včasih celo spreminjamo 

izgovorjavo. Vsaka beseda je v nekam odnosu z drugimi besedami. Znanstveniki menijo, da 

gre za organiziran sistem, z veliko količino informacij, ki jih lahko z veliko hitrostjo prikličemo. 

Teorija mreže predstavlja mentalni leksikon kot mrežo, v kateri vozli predstavljajo besede, ki 

so med seboj povezane (Aitchison, 1994).  

Aitchison (1994) je raziskovala asociacije in ugotovila, da asociacija na neko besedo vedno 

izhaja iz istega semantičnega polja. Prišla je do zaključka, da če je le možno, bodo vedno besede 

v paru (kralj – kraljica, majhno – veliko itd.). Prav tako je definirala osnovne odnose med 

asociacijami: koordinacija (sol – poper, rdeča – bela, leva – desna), kolokacija (slana voda, živo 
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rdeča, lačen pes), nadpomenke (rdeča – barva, metulj – insekt), sopomenke (lačen –sestradan) 

in protipomenke (lačen – sit).  

Gómez Molina (2004) je prišel do štirih glavnih ugotovitev o mentalnem leksikonu: 

 mentalni leksikon je mreža, ki temelji na različnih asociacijah (fonetičnih, grafičnih, 

semantičnih, enciklopedičnih, situacijskih itd.),  

 je dinamičen sistem, ki se nenehno spreminja in dopolnjuje z informacijami, ki nenehno 

spreminjajo obstoječe informacije in odnose,  

 količina asociacij je od besede do besede različna,  

 nekatere asociacije so jezikovne (morfološko-semantične, tematske), nekatere pa 

osebne.  

Thornbury (2002) je dejal, da lahko besede med seboj hitro pomešamo, če so si podobne po 

strukturi glasov. Besedi tangi in tango sta si zelo podobni, a hkrati po pomenu različni, sta pa 

shranjeni v miselnem leksikonu skupaj, kar poveča možnosti zamenjave. Podobno lahko 

zasledimo v slovenskem jeziku, ko posamezniki velikokrat zamenjajo besede, kot sta trenirka 

in trenerka. Gre za tako imenovani blizuzvočnici, ki imata popolnoma drugačen pomen, a je 

njun zapis drugačen le v eni črki.  

 

2.7. UPORABA UČBENIKOV PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE 
Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov 

znanja, opredeljenih v učnem načrtu. Z didaktično in metodično organizacijo vsebin in prirejeno 

likovno in grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in struktura učbenika 

omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in pridobivanje različnih ravni ter 

vrst znanja (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015). 

Je pripomoček, ki so ga uporabljali že od samega začetka poučevanja pa vse do danes. V veliki 

meri določa sam potek in zgradbo pouka, ki ga vodi učitelj, in lahko rečemo, da gre za učno 

sredstvo, ki v šolskem okolju zavzema osrednje mesto. Učni načrt na eni strani določa cilje, 

smotre in različne jezikovne vsebine, na drugi strani pa so v učbenikih vsi ti cilji, smotri in 

jezikovne vsebine realizirani (Skela, 2008). Skela in Čok (1999) sta prav tako dejala, da učni 

načrt opravlja samo makroartikulacijo učne snovi, učbenik pa opravlja vlogo njene 

mikroartikulacije. Prav tako sta bila mnenja, da v procesu izobraževanja ne sme biti edini vir 

znanja, ampak bi se morali učitelji zanašati tudi na druga učna sredstva.  

Poljak (1983) je izpeljal določitev pojma učbenika na podlagi njegovih bistvenih značilnosti, 

ki so po njegovem mnenju naslednje:  

 v nasprotju z drugimi knjigami, ki so dopolnilna in pomožna literatura med šolanjem, 

je učbenik osnovna šolska knjiga,  

 napisan je na podlagi predpisanega učnega načrta in predmetnika, medtem ko druga 

strokovna, znanstvena in umetniška literatura ni,  

 učbenik učenci skoraj vsakodnevno uporabljajo za izobraževanje, medtem ko drugo 

literaturo le občasno in 

 je didaktično oblikovan zaradi boljšega, učinkovitejšega in ekonomičnega 

izobraževanja.  

 

Jereb in Jug (1987) sta uvrstila učbenik v t. i. tekstna učna sredstva. Je osnovno sredstvo, ki ga 

učitelji najpogosteje uporabljajo za izobraževanje svojih učencev. Omogoča sistematično 

obdelavo učne snovi z določenega predmetnega področja.  
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Tudi didaktika Cunningsworth (1995) in Richards (2001) sta opredelila vlogo učbenika. Na 

začetku sta izpostavila, da morajo vedno strokovnost učbenika pregledati strokovnjaki in ga 

šele nato izdati. Dejala sta, da je vir različnih dejavnosti za utrjevanje snovi ter vir slovnice, 

besedišča in pravilne izgovorjave. Prav tako ponuja različne ideje za aktivnosti in uresničuje 

cilje iz predpisanega učnega načrta ter je v veliko pomoč učiteljem začetnikom pri poučevanju 

snovi.  

Skozi zgodovino so se učbeniki spreminjali od tega, da so vsebovali dolge razlage z veliko 

ponavljanja, pa vse do strnjenega pripomočka, s katerim si učenci pomagajo pri učenju in 

spoznavanju, kako se učiti. V Sloveniji lahko v zadnjih letih zasledimo trend velike uporabe 

učbenikov pri pouku angleščine v četrtem in petem razredu. Poleg učbenikov pa lahko opazimo 

tudi uporabo delovnih zvezkov, a je njihova uporaba manj prisotna (V. Filipčič, osebna 

komunikacija, 22. 5. 2019).  

Prav tako lahko podoben trend zasledimo v tujih državah. Na Švedskem se kar 75 % učiteljev 

pri poučevanju med petim in devetim razredom skoraj v celoti zanaša na učbenike (Skolverket, 

2006). Podobno situacijo lahko zasledimo tudi na Norveškem, kjer kar 70 % učiteljev, ki učijo 

angleščino med prvim in sedmim razredom, uporablja samo učbenike (Drew idr., 2007). Na 

Nizozemskem pa lahko opazimo drugačne podatke, ki navajajo, da tam samo 45 % učiteljev 

med petim in šestim razredom uporablja učbenike, vendar pa skoraj vsi učitelji vsaj nekajkrat 

za poučevanje uporabljajo tudi učbenik (Edelenbos in Vinje, 2000). V večini delov sveta je 

učbenik za poučevanje angleščine edini pripomoček, ki ga učenci dobijo. Pomembno je, da je 

učbenik zasnovan kakovostno in v pomoč pri učenju jezika. Velikokrat prav učbenik predstavlja 

povezavo med šolo in domom (Tomlinson, 2012). 

Ena od razlag za tako veliko zanašanje na učbenike je, da se nanje v tako veliki meri zanašajo 

predvsem mladi, še neizkušeni učitelji, ki vidijo učbenik kot kakovostno učno gradivo. Z 

uporabo le-tega učitelji upajo, da pokrijejo vse priporočene teme, ki so priporočene v učnem 

načrtu (Skolverket, 2006). Široko uporabo učbenikov v kombinaciji z delovnimi zvezki in 

priročniki za učitelje si lahko razlagamo tudi tako, da to predstavlja velik časovni prihranek za 

časovno preobremenjene učitelje. Priročnik za učitelje v veliki meri pomaga pri dejavnostih v 

razredu, podajanju domače naloge ter dodatnem gradivu za hitrejše in uspešnejše učence. Za 

učitelje, ki se držijo učbenika, je precej lažje načrtovati delo za prihajajoči teden oziroma celo 

leto. Z uporabo učbenika tako učitelji popolnoma sledijo snovalcem učbenikov, namesto da bi 

sledili potrebam razreda (Nordlund, 2016).  

Noben učitelj ne bi smel dovoliti, da učbenik v celoti vodi učni proces in tako uči izključno 

samo tiste tematike, ki so obravnavane v njem. V resnici pa se to precej pogosto zgodi, saj je to 

časovno veliko ugodneje. V primeru, da učitelj ugotovi, da se teme, obravnavane v učbeniku, 

bistveno ne razlikujejo od učnega načrta, to sicer ne predstavlja velikega problema, vendar pa 

je učenje še vedno potrebno prilagajati potrebam razreda (Brewster idr., 2002).  

 

2.7.1. PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE UČBENIKA PRI POUKU 

ANGLEŠČINE 

Učbeniki pri pouku angleščine so osrednje gradivo in vir znanja za učence. Didaktiki po svetu 

in tudi pri nas imajo različne poglede na uporabo učbenikov in njihovo vlogo pri poučevanju 

angleščine. Nekateri so zagovorniki uporabe, spet drugi hudi nasprotniki.  

O'Neill (1982), Sheldon (1988), Čok in Skela (1999) in Richards (2001) so bili skupnega 

mnenja, da uporaba učbenikov prinaša pozitivne učinke tako za učitelje kot tudi za učence. 
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Napisani morajo biti primerno razvojni starosti učencev in njihovim potrebam. 

 

Izpostavljenih je nekaj prednosti, in sicer: 

1. sprotno ocenjevanje napredka in dosežkov tekom reševanja različnih nalog, 

2. vsebujejo pestre in inovativne naloge za učence, 

3. naloge so primerne tako za obravnavo nove snovi kot tudi utrjevanje, 

4. so vir slovnice in novega besedišča za učence,  

5. pomagajo pri doseganju ciljev iz učnega načrta,  

6. učitelji začetniki pridobijo več samozavesti, saj usmerjajo njihovo delo, 

7. pomagajo pri razvoju jezikovne zmožnosti pri učitelju, ki niso domači govorci 

ciljnega jezika.  

Ur (1996), Litz (2005) in Rižnar (2008) pa so izpostavili nekaj slabosti uporabe učbenika v 

šolskem okolju, in sicer: 

1. ne zadovoljujejo potreb vseh učencev,  

2. na trgu ni učbenika, ki bi bil zanimiv čisto vsem otrokom, 

3. besedila so neaktualna oziroma neprimerna,  

4. znižujejo učiteljevo kreativnost,  

5. pogosto so dialogi v učbenikih preveč nenaravni in neprimerni za komunikacijo v 

vsakodnevnem življenju ter 

6. prevelik vpliv britanskih in ameriških založnikov, ki vsiljujejo svoje vrednote. 

Zaradi svetovne uporabe učbenikov so ti velikokrat tarča kritik. Prva kritika, ki jo lahko 

zasledimo, so dialogi, ki delujejo vse preveč umetno (Cameron, 2001) in popolnoma pravilno 

(Wray, 2000). Druga kritika je, da besedišče v učbenikih ni enotno, ampak je v vsakem 

učbeniku drugačno. Snovalci učbenikov niso poenoteni, kaj točno bi moralo biti v učbenikih 

vključeno, saj nimajo določenega uradnega seznama ciljnega besedišča v angleškem jeziku, 

zato so največkrat uporabili GSL seznam 2.000 najbolj pogostih angleških besed Michaela 

Westa iz leta 1953 (Nation, 2001).  

 

2.7.2. ZNAČILNOSTI DOBREGA TUJEJEZIČNEGA UČBENIKA 

Na trgu ni učbenika, ki bi bil popoln za posamezni razred. Torej to pomeni, da moramo 

premišljeno in pozorno izbrati učbenik, ki čim bolj zadovoljuje potrebe učencev in hkrati 

dosega cilje iz učnega načrta. Učbenik je potrebno prilagoditi učencem in tako omogočiti kar 

se da optimalno učno okolje.  

Tomlinson (2003) je opredelil številne vidike, s pomočjo katerih lahko presojamo 

vrednost učbenikov, in sicer:  

1. privlačnost gradiva za učence,  

2. verodostojnost gradiva za učence in učitelje,  

3. veljavnost gradiva, 

4. zmožnost vzbujanja zanimanja,  

5. zmožnost motiviranja,  

6. pomoč, ki jo nudijo učitelju glede priprav, poučevanja in ocenjevanja,  

7. prožnost gradiva (kako enostavno ga je prilagajati svoji učni situaciji),  

8. ujemanje gradiv z administrativnimi zahtevami (npr. skladnost z učnim načrtom) …  

Kvaliteto učbenika lahko prav tako merimo po značilnostih, ki jih je določil Rowntree (1997). 

Opredelil je enajst smernic, in sicer naj bi učbenik:  
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1. spodbudil zanimanje za učenje pri učencu,  

2. spomnil, kaj so se učenci že naučili,  

3. povedal, kaj se bodo naučili,  

4. razložil novo vsebino,  

5. ideje povezal z že naučenimi,  

6. spodbujal učenca o razmišljanju o novi snovi,  

7. podajal povratno informacijo glede učenja,  

8. jih spodbujal k dodatnemu utrjevanju,  

9. poskrbel, da učenci točno vedo, kaj delajo,  

10. omogočal prikaz njihovega napredovanja in  

11. jim pomagal, da bi bili pri učenju še uspešnejši.  

 

Dimitrijević (1982) je poudarjal, da dober tujejezikovni učbenik vsebuje večji obseg snovi, kot 

pa je lahko predelamo v enem šolskem letu. S tem omogočimo učiteljem in učencem, da glede 

na svoje spodobnosti in želje izbirajo zanje najprimernejše vsebine. Prav tako je dejal, da je 

dober učbenik tisti, ki omogoča učencu samostojno delo in ga na ta način pripravlja na 

samostojno delo zunaj šole. 

Očitno je, da niti dve oceni učbenika ne moreta biti enaki, saj se potrebe, cilji in mnenja 

ocenjevalcev razlikujejo od okolja do okolja. Učbenike je potrebno presojati predvsem z mislijo 

na to, kakšen učinek bodo imeli na posamezno ciljno skupino, ki jih bo obravnavala.  

 

2.7.3. POZITIVNI RAZVOJNI TOKOVI V SNOVANJU UČBENIKOV 

Tomlinson (2003) je navedel nekaj razvojnih tokov, ki ponazarjajo, da se stvari na področju 

snovanja učbenikov izboljšujejo:  

1. vedno več je učbenikov, ki od učenca zahtevajo dejavno soudeležbo (npr. da sami 

ugotovijo jezikovno pravilo),  

2. vedno več je t. i. interaktivnih učbeniških gradiv, ki vključujejo različne pristope, ki 

omogočajo učencem bogatejšo izkušnjo jezikovnega učenja,  

3. vedno več učbenikov spodbuja učence, da teme besedil povežejo s svojim svetom, 

pogledi, stališči in občutji,  

4. vedno več nalog zahteva izražanje učenčevih občutij,  

5. vedno več držav se odloča za ustvarjanje lastnih gradiv namesto uporabe 

mednarodnih,  

6. vključuje se raba medmrežja, sodobnih in zanimivih besedil in 

7. vedno bolj se razvija kulturna ozaveščenost.  

 

2.8. BESEDIŠČE V UČBENIKIH 

  

2.8.1. DEJAVNIKI IZBIRANJA BESEDIŠČA V UČBENIKIH 

Glavno vprašanje pri učenju besedišča je, katero besedišče naj avtorji učbenikov uporabijo 

(Nation, 2016). Faktorji, po katerih se izbira besedišče v učbenikih, so uporabnost, pogostost, 

kako težko oziroma lahko se dano besedo naučijo učenci in kako lahko oziroma težko dano 

besedo učence naučijo učitelji (Thornbury, 2002; Nation in Webb, 2011). 

Prvi faktor izbire besedišča je uporabnost. Uporabno besedišče je tisto besedišče, ki ga učenci 

lahko takoj uporabijo. Sem spada, na primer, tema šolske potrebščine (svinčnik, tabla, ravnilo, 
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zvezek …), ki se naj bi jo učilo čim prej na začetku učenja tujega jezika. Učencem se je veliko 

težje učiti besedišča, če le-tega ne morejo uporabiti v vsakdanjem in šolskem okolju. Prav iz 

tega razloga se v učbenikih na začetni stopnji uporablja besedišče (npr. laugh – smeh, flower – 

roža, potato – krompir), za katerega je večja verjetnost, da ga govorec uporabi pri 

sporazumevanju. To besedišče je označeno kot osnovno besedišče.  

Na drugi strani imamo besedišče, ki je označeno kot težje besedišče. Gre za nadpomenke ali 

sopomenke osnovnemu besedišču (npr. giggle – hihitati se, rose – vrtnica, spud – krompir). 

Učenci to besedišče srečujejo manj pogosto. Drugo merilo, po katerem lahko ločimo osnovno 

besedišče od težjega je, s koliko besedami lahko določeno besedo povežemo. To lahko 

predstavimo s primerom para besed bright in radiant. Besedo bright povežemo s širšim 

spektrom besed, npr. sun, light, idea, smile in child, medtem ko je nabor besed, ki se povezujejo 

z besedo radiant veliko manjši (Thornbury, 2002).  

Drugi dejavnik, ki vpliva na besedišče poleg uporabnosti, je tudi pogostost. V primeru, da bodo 

v učbenikih predstavljene najbolj pogoste besede danega tujega jezika, bodo prav tako 

predstavljeni najbolj pogosti pomeni v jeziku (Thornbury, 2002). Najpogosteje uporabljene 

besede se pojavljajo v najrazličnejših knjigah in besedilih ter pogovorih, ne glede na temo 

(Nation, 2013). V primeru, da teh besed ne poznamo, bodo učenci imeli težave v pogovorih v 

tujem jeziku (Nation, 2016). Torej pomembno je, da učence skozi učbenik naučimo besedišča 

z visoko pogostostjo, še posebej v nižjih razredih (Nation, 2013; Nation in Webb, 2011). 

Tretji faktor je, kako težko oziroma lahko se določeno besedo naučimo. Učbeniki so zasnovani 

tako, da se mlajši učenci naprej naučijo besed, ki so podobne njihovemu maternemu jeziku (npr. 

telephone – telefon) (Nation in Webb, 2011). Tudi izbira besed v učnem načrtu temelji na tem, 

kako lahko se je učencu neko besedo naučiti. Na začetku učbenika pogosto lahko najdemo 

seznam angleških besed, ki spadajo v skupino prevzetih besed, npr. taxi, restaurant. Te besede 

so pogosto učencem že poznane iz maternega jezika (Thornbury, 2002). Težavnost dane besede 

se odraža glede na izgovorjavo, črkovanje, dolžino, količino vsebovanih zlogov, pomen in 

pomnjenje dane besede. Vse to močno vpliva na samo težavnost učenja (Nation in Webb, 2011).  

Četrti faktor se nanaša na učitelje in zmožnost predstavitve besedišča. Besedišče, ki ga lažje 

naučimo, je tisto, ki ga lahko demonstriramo z uporabo predmetov, narišemo ali prikažemo s 

slikami. Veliko lažje je učence naučiti besede, kot je tabla (ang. blackboard), kot pa besedo 

čeprav (ang. though). Lahko rečemo, da je veliko lažje poučevati samostalnike kot pa glagole 

in prislove (Thornbury, 2002). Učenje težjih besed vpliva na daljši čas učenja in nujno potrebuje 

več razlage učitelja (Laufer, 1990a). 

 

2.8.2. PREDSTAVITEV BESEDIŠČA V UČBENIKIH  

Znanje besedišča so številni znanstveniki opredelili kot najbolj pomemben dejavnik za 

poznavanje jezika (Read, 2004; Laufer in Nation, 2001). V učbenikih poteka učenje besedišča 

tako namenoma kot tudi naključno. Webb in Nation (2011) sta dejala, da učenje besedišča 

poteka s pomočjo branja, poslušanja, govorjenja in pisanja.  

Najpogosteje je besedišče v učbenike vključeno na tri načine:  

 ločeni deli učbenika (po navadi na začetku učbenika ali posamezne teme), ki so 

namenjeni samo besedišču, 

 znotraj različnih dejavnosti, povezanih z besedilom ter različnimi nalogami in 

 z navodili, z razlago slovnice, slovničnimi vajami itd. (Thornbury, 2002).  
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 Vključevanje besedišča v učbenik po ločenih delih 

Za prvi način učenja besedišča je značilno, da so besede navedene na začetku določene enote 

ali na začetku učbenika in so povezane s tematiko, npr. divje živali (glej sliko 1).  

 

 

Slika 1: Primer posredovanja besedišča na začetku enote (Lauder idr., 2019) 

 

Tema te enote so divje živali in v povezavi z njo bi učenci spoznali besedišče, npr. krokodil, 

zebra, papagaj, flamingo, lev, piton, opica in gorila itd. Ta način predstavitve besedišča je 

uporaben, saj tako učenci »skladiščijo« besede skupaj v svojem dolgoročnem spominu. Celoten 

sklop besedišča na isto temo omogoča učencem lažjo predstavo in njihovo zapomnitev. Kot 

učitelji moramo biti pozorni, da ne predstavimo preveč besed, ki so med seboj pretirano 

povezane, saj to lahko oteži učni proces (Thornbury, 2002). Nation (2013) je izpostavil, da s 
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takšno predstavitvijo besed na začetku enote, učencem damo jasna navodila in prikaz besedišča, 

ki ga morajo usvojiti.  

Snovalci učbenikov pogosto uporabljajo leksikalni pristop pri predstavljanju besedišča na 

zgodnji stopnji, pri katerem so skupaj obravnavane besede istega tematskega sklopa (Hashemi 

in Gowdasiaei, 2005; Hatch in Brown, 1995; Johnson, 1995). Besedišče je potrebno predstaviti 

na način, da pri učenju pride do čim manj zmede. Eden od načinov, kako to doseči je, da 

poudarimo podobnosti ter na drugi strani razlike med besedami. Kot primer lahko navedemo, 

da je bolje učence naučiti besedno zvezo hot summer in cold winter kot pa hot water in cold 

water. Učenec se lažje nauči pomena besede tako, da poveže med seboj besedi hot summer 

(vroče poletje) ter cold winter (mrzla zima), kot pa da obe besedi hot in cold povezuje z vodo, 

ki tu nima nobene posebne vloge (Thurnbury, 2002). 

Do podobnih ugotovitev je prav tako prišla Aitchisonova (1994), ki je dejala, da si učenci 

zapomnijo besede v paru. Zgoraj navedeni primer je primer kolokacije, saj gre za besedno 

zvezo, ki ni naključna, ampak precej ustaljena in se jo učenci tako tudi naučijo in shranijo v 

mentalnem leksikonu.  

Nation (2001) je izpostavil nekaj pozitivnih razlogov za učenje besedišča s skupno temo:  

 za pridobivanje besedišča učenci ne potrebujejo velikih naporov,  

 vpliva na lažji priklic besed iz spomina,  

 učenci hitro vidijo, kako je besedišče organizirano,  

 nudi lažjo predstavo o besedi s tem, da pomaga učencu prepoznati podobnost in razliko 

z drugimi besedami, ki so del določene teme.  

Cameronova (2001) je bila mnenja, da učenje s pomočjo tematskega polja ponuja več možnosti 

za učenje besedišča in poteka veliko bolj naravno prav za mlajše učence. Izpostavila je, da se 

bo besedišče, ki je bilo predhodno že naučeno, ponovno obnovilo in utrdilo pri novi temi ter 

dodatno razširilo. 

 

 Pridobivanje besedišča z različnimi dejavnostmi 

Drugi način, s katerim lahko predstavimo in utrjujemo besedišče, je posredovanje besed s 

pomočjo različnih aktivnosti za razvijanje besedišča (pesmi, križanke, povezovalne naloge itd.) 

in s pomočjo besedil. Pred branjem besedil lahko učence že predhodno naučimo besedišča, 

povezanega z besedilom ter s samimi nalogami. Priprava pomaga bodisi pri razumevanju 

(poslušanje in branje besedila) bodisi pri tvorbi (govorjenje in pisanje). Izbrane besede za 

vnaprejšnje učenje so po navadi neznane ali ključne za reševanje oziroma razumevanje naloge 

ali besedila. To pa še ne pomeni, da je potrebno vse neznane besede tudi predhodno obrazložiti. 

Pogosto snovalci učbenika učenje besedišča prepustijo učitelju, saj predpostavljajo, da prav oni 

najbolje poznajo svoje učence in posledično vedo, katere besede so ključne in njim neznane. 

Vseeno pa lahko včasih zasledimo, da so nekatere besede v učbeniku pred začetkom naloge 

izpostavljene (Thornbury, 2002). 

De Azevedo in Braga Tomitch (2019) sta na univerzi Santa Catarina v Braziliji opravila 

raziskavo treh učbeniških gradiv za učenje tujih jezikov na zgodnji stopnji. Analizirala sta 

naloge v učbenikih, s katerimi učitelji razvijajo besedišče. Ugotovila sta, da imajo nekateri 

učbeniki predstavljeno besedišče na koncu besedila. Bila sta mnenja, da bi bilo bolje, da bi bilo 

to predstavljeno že pred branjem in bi tako učencem omogočilo lažje razumevanje. Veliko bolj 

smiselno je učencem besede posredovati predhodno, saj bodo tako imeli več možnosti za 
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uspešno shranjevanje v dolgoročnem spominu. Prav tako so nekateri učbeniki vsebovali 

predstavitev besedišča pred branjem besedila (Laufer, 2017, v Hinkel, 2017; Grabe, 2009).  

Seveda pa se lahko na drugi strani učitelji poslužujejo načina, da učencem ne posredujejo 

besedišča že predhodno, ampak jih spodbujajo, da pomene neznanih besed skušajo ugotoviti iz 

besedila (Thornbury, 2002; Brewster in Ellis, 2014). 

Na sliki 2 lahko opazimo, da avtorji učbenika Young Explorers 1 niso izpostavili vseh neznanih 

besed, ampak samo dve. Na ta način so avtorji prepustili učitelju, da sam presodi, katerih besed 

učenci še ne poznajo in jim bo te predhodno po potrebi razložil. Na sliki 3 vidimo naloge, ki jih 

učenci rešujejo na podlagi predhodno prebranega besedila. Tudi tu imajo pri nalogi 3 razložene 

besede za lažje reševanje. 

 

 

Slika 2: Predstavitev besedišča pred branjem zgodbe (Lauder idr., 2019) 
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Slika 3: Naloge za predhodno prebrano besedilo (Lauder idr., 2019) 
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Slika 4: Primer predstavitve besedišča pred reševanjem dane naloge (Lauder idr., 2019) 

 

Slika 5: Primer utrjevanja predhodno usvojenega znanja na temo divje živali (Lauder idr., 2019) 

Pri prikazani nalogi (glej sliko 4) učenci s pomočjo prej navedenih besed rešujejo križanko. 

Predstavljeno besedišče jim olajša razumevanje in pripomore k dodatnemu utrjevanju 

besedišča. Slika 5 prikazuje, kako učencem ne podamo v celoti odgovorov, ampak morajo do 

njih priti sami tako, da pravilno razvstijo črke oziroma glasove v pravilno zaporedje. 
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Slika 6: Prikaz naloge za razvijanje besedišča (Jesenik idr., 2010) 

 

Slika 6 prikazuje nalogo, ki dodatno utrjuje že predhodno obravnavano besedišče ali pa pomaga 

pri obravnavi in usvajanju novega besedišča. Učenci morajo s pomočjo slušnega razločevanja 

prepoznati besedo v tujem jeziku in jo pravilno ponoviti.  

Na spodnji sliki 7 pa lahko vidimo nazorno ponazoritev še ne usvojenega besedišča, ki je za 

učence neznano. S ponazoritvijo besedišča učenci lahko brez učiteljeve dodatne razlage 

preberejo spodnji strip in razumejo njegovo zgodbo.  
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Slika 7: Prikaz neznanega besedišča pred branjem (Jesenik idr., 2010) 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
Nekateri avtorji, npr. Cameron (2001), Matsuoka in Hirsh (2010), Nation (2001), so izpostavili, 

da je ponavljanje novega oziroma ciljnega besedišča v posameznih enotah v učbenikih za 

učenje angleščine kot tujega jezika nezadostno. Zanimalo nas je, ali to velja tudi za potrjene 

učbenike za poučevanje angleščine v četrtem in petem razredu osnovne šole v Sloveniji. Prav 

tako nas je zanimalo, v kolikšni meri se besedišče v potrjenih učbenikih za poučevanje 

angleščine ujema s seznamom NGSL 2.000 najpogostejših angleških besed (New General 

Service List oz. NGSL) ter seznamom GSL 2.000 najpogostejših angleških besed (General 

Service List). Prav tako smo ugotavljali, ali se v vseh učbenikih pojavlja enako besedišče za 

določeno temo ter na kateri jezikovni ravni glede na lestvici Skupnega evropskega jezikovnega 

okvira (SEJO) se besedišče nahaja. Ugotoviti smo želeli tudi, katere besedne vrste 

(samostalnik/pridevnik/glagol) ciljnega besedišča so v učbenikih najbolj pogosto predstavljene 

ter v kolikšni meri se besedišče ujema s predlaganimi sklopi iz učnega načrta za četrti in peti 

razred. 

Dana problematika je v Sloveniji še premalo raziskana, zato bodo pridobljeni rezultati lahko 

pripomogli h kakovostnejši izbiri učbenikov za poučevanje angleškega jezika v četrtem in 

petem razredu. Podobno raziskavo sta prav tako opravila Alexiou in Konstantakis (2009). 

Zbrala in analizirala sta besedišče petih angleških učbenikov, ki jih uporabljajo v grških 

osnovnih šolah. Ugotovila sta, da se število novih predstavljenih besed posameznih enot v 

učbenikih v veliki meri razlikuje (najmanj 343, največ 532 besed). Pri analizi prekrivanja 

besedišča z seznamoma 2.000 najbolj uporabljenih besed, ki sta General Service List (GSL) ter 

British National Corpus (BNC), sta ugotovila, da je prekrivanje s seznamom GSL od 79 % pa 

do 85 %, s seznamom BNC pa od 80 % do 85 %. Posledično je v učbenikih prisoten dokaj velik 

del (15–21 %) besedišča, ki se v angleščini ne pojavlja tako pogosto. Avtorja menita, da ta delež 

ni tako zanemarljiv, a je hkrati po njunem mnenju potreben za večje razumevanje učbenika v 

celoti. Med seboj sta primerjala tudi besedišče vseh petih učbenikov in ugotovila, da se prekriva 

samo v približno 10 %. Od skupaj 949 različnih ciljnih besed v petih učbenikih, se jih v čisto 

vseh ponovi le 108. Lahko rečemo, da to pomeni, da vsak učbenik predstavlja drugačne besede 

kot drugi za razvijanje besedišča na enaki jezikovni ravni. 

 

3.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Na podlagi zgoraj opredeljenega problema smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja. Z 

njihovo pomočjo smo raziskali dano področje in to je razvijanje besedišča v učbenikih za učenje 

angleščine v četrtem in petem razredu.  

Cilj je ugotoviti: 

1. Kako pogosto se ciljno besedišče ponavlja znotraj posameznega učbenika?   

2. V katero jezikovno raven po SEJO lestvici spada ciljno besedišče v posameznem 

učbeniku? 

3. V kolikšni meri se besedišče v učbenikih ujema z 2.000 najpogostejšimi angleškimi 

besedami s seznama NGSL in seznama GSL? 

4. V kolikšni meri se v učbenikih ciljno besedišče med seboj prekriva? 

5. V kolikšni meri se tematski sklopi besedišča v učbenikih ujemajo s predlaganimi sklopi 

v učnem načrtu? 
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6. Katera besedna vrsta (tj. pridevnik/samostalnik/glagol) ciljnega besedišča se najbolj 

pogosto ponavlja? 

3.3. METODA OZIROMA RAZISKOVALNI PRISTOP 
Pri raziskovanju smo uporabili kvantitativen raziskovalni pristop ter vsebinsko analizo 

učbenikov. S kvantitativnim raziskovalnim pristopom smo pridobili podatke o ciljnem 

besedišču v učbenikih.  

 

3.3.1. VZOREC 

V raziskavo smo vključili šest učbenikov za poučevanje angleščine kot tujega jezika v četrtem 

in petem razredu osnovne šole v Sloveniji. Učbeniki My Sails 2, Young Explorers 2 in Happy 

Street 2 so najpogosteje uporabljeni v petem razredu (Filipčič, osebna komunikacija). 

Pridobljeni podatki so zajemali obdobje 1. 6. 2019–31. 5. 2020. Poleg navedenih učbenikov 

smo uporabili še njim pripadajoče učbenike za četrti razred. To so: My Sails 1, Young Explorers 

1, Happy Street 1. Vzorec je neslučajnostni, namenski. Gre za potrjene učbenike s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Preglednica 1: Prikaz analiziranih učbenikov  

Razred Učbenik Avtor in leto izdaje 

4. razred Happy Street 1 Stella Maidment in Lorena Roberts, 2006 

5. razred  Happy Street 2 Stella Maidment in Lorena Roberts, 2009 

4. razred My Sails 1 Nevenka Jesenik, Janez Skela in Viljenka Šavli, 2010 

5.razred My Sails 2 Nevenka Jesenik, Janez Skela in Viljenka Šavli, 2016 

4. razred Young Explorers 1 Paul Shipton, Nina Lauder in Suzane Torres, 2012 

5. razred Young Explorers 2 Paul Shipton, Nina Lauder in Suzane Torres, 2012 

 

3.3.2. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbrali s pomočjo analize besedišča v učbenikih za poučevanje angleščine v četrtem 

in petem razredu.  

Prisotno je bilo kvantitativno raziskovanje, instrument pa predstavljajo besedila, ki smo jih 

analizirali. Tehnika zbiranja podatkov bo analiza dokumentov (učbeniki) tj. vsebinska analiza. 

Analizirani učbeniki so bili optično prebrani ter dani v program OneNote 2016. Ta omogoča 

zaznavo besedila s pomočjo programske opreme OCR (Optical Character Recognition). Nato 

smo besedilo preoblikovali v programu Beležnica v obliko .txt in ga naložili v program 

AntWordProfiler (Anthony, 2014), ki ga je možno brezplačno pridobiti na spletni strani danega 

programa. Program omogoča primerjavo besedišča v vseh analiziranih učbenikih hkrati ter 

ujemanje besedišča iz učbenikov z 2.000 najbolj pogostimi angleškimi besedami s seznama 

NGSL (New General Service List). Seznam so dokončno ustvarili leta 2017 Charles Browne, 
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Brent Culligan in Joseph Phillips na podlagi GSL (General Service List) seznama avtorja 

Michaela Westa iz leta 1950 (Brown, 2019). 

S pomočjo programa VocabKitchen smo ugotavljali jezikovno stopnjo besedišča glede na 

Skupni evropski jezikovni okvir (slo.: SEJO) oziroma Common European Framework of 

Reference (ang.: CEFR). Omenjeni program nam izračuna, v katero stopnjo po CEFR lestvici 

posamezna beseda spada. CEFR oz. SEJO je ustvaril Svet Evrope z namenom, da bi zagotovil 

čim večjo enotnost pri poučevanju tujih jezikov.  

Za dodatno analizo smo uporabili tudi program Voyant Tools, ki omogoča analizo pogostosti 

ciljnega besedišča v posameznem učbeniku ter prikaz s pomočjo grafikonov pogostosti v 

besedilu najbolj uporabljenih besed. 

 

3.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

3.4.1. Kako pogosto se ciljno besedišče ponavlja znotraj posameznega učbenika? 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo ciljno besedišče iz vseh šestih učbenikov naložili v 

program VocabKitchen, ki je za posamezen učbenik posredoval podatke o pogostosti besedišča.  

Najprej smo prikazali število ciljnih besed po učbenikih, nato pa pogostost besedišča v 

posameznih učbenikih. 

 

 

Grafikon 1: Število ciljnih besed v posameznem učbeniku 

 

Grafikon 1 prikazuje število ciljnih besed v vseh šestih učbenikih. Opazimo lahko, kako različni 

so si učbeniki po številu ciljnih besed na istih jezikovnih ravneh. Pri vseh parih učbenikov je 
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možno opaziti, da je vedno višje število ciljnih besed v učbenikih, ki so namenjeni poučevanju 

angleščine v višjih razredih, tj. peti razred. Raziskave so pokazale, da naj bi imeli učbeniki okoli 

300 do 500 ciljnih besed za učence četrtih in petih razredov (Alexiou in Konstantakis, 2009).  

Pri učbeniku My Sails 2, ki se uporablja v petem razredu, lahko opazimo izrazito več ciljnega 

besedišča (574 ciljnih besed), v primerjavi z učbenikom My Sails 1, ki se uporablja v četrtem 

razredu in tako vsebuje manj besed (356 ciljnih besed). Razlika je kar 218 ciljnih besed. Prav 

tako ima učbenik My Sails 1 največ ciljnih besed med učbeniki za četrti razred (356 ciljnih 

besed). Oba učbenika bi zato uvrstili med kompleksnejša in zahtevnejša glede na ostale 

učbenike. Učbenik My Sails 2 ima največje število ciljnih besed v primerjavi z učbenikoma 

Happy Street 2 in Young Explorers 2. Kljub temu, da so vsi trije učbeniki primerni za 

poučevanje angleščine v petem razredu je razlika med My Sails 2 in Young Explorers 2 kar 268 

ciljnih besed.  

Učbenik Happy Street 1 je zasnovan z veliko manjšim številom ciljnih besed (131 ciljnih besed) 

kot pa ostali učbeniki na isti ravni za četrti razred. Torej med učbenikom Happy Street 1 in My 

Sails 1 je razlika v ciljnem besedišču za kar 225 ciljnih besed, med učbenikoma Happy Street 

1 in Young Explorers 1 pa 99 ciljnih besed. Učbeniki, ki so primerni za enak razred, se med 

seboj v ciljnem besedišču v veliki meri razlikujejo. Povprečje je nekje 170 ciljnih besed na 

učbenik v četrtem razredu. Razlog bi lahko bil že v sami dolžini učbenika in obsegom ciljnega 

besedišča na posamezno enoto. Učbenik Happy Street 1 vsebuje kar 44 strani manj, a ima 

vseeno več tematskih enot kot My Sails 1, te pa so manj obsežne glede na besedišče. Učbenik 

My Sails 1 tako obsega večje številno besedišča, primernega za četrti razred, kot pa Happy 

Street 1. 

 

 

Grafikon 2: Analiza ciljnega besedišča v učbenikih glede na posamezno ciljno besedo 
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Na zgornjem grafikonu je prikazana primerjava števila ciljnih besed v posameznih učbenikih. 

Vsaka ciljna beseda je, ne glede na to, kolikokrat se v besedilu ponovi, šteta le enkrat. Poleg 

tega so na grafikonu prikazana števila ciljnih besed, ki jih v besedilu lahko zasledimo pet ali 

večkrat. V literaturi namreč lahko zasledimo, da je za uspešno pomnjenje najbolj primerno, da 

učenci novo besedo preberejo oziroma jo slišijo vsaj petkrat (Cameron, 2001) pa vse do 20-krat 

(Waring in Takaki, 2003). Za potrebe analize je bila vzeta spodnja meja. 

Iz drugega grafikona lahko razberemo, da je najbolj obširno ciljno besedišče v učbeniku My 

Sails 2, ki se ga uporablja pri učenju angleškega jezika v petem razredu osnovne šole. 

Posledično lahko opazimo, da je tudi v tem učbeniku največ besed iz ciljnega besedišča, ki se 

pojavijo pet ali večkrat. Podoben vzorec je moč opaziti tudi pri drugih učbenikih, torej učbenik 

z najmanj ciljnimi besedami ima tudi najmanj ciljnih besed, ki se pojavijo pet ali večkrat. Edino 

odstopanje se pojavi pri učbeniku Happy Street 2. Ta učbenik vsebuje bistveno manj takih 

besed, kot bi pričakovali. Glede na to, da je ciljno besedišče v tem učbeniku bolj obsežno kot 

pri nekaterih drugih, ki imajo vsaj petkrat ponavljajočih se besed več, lahko sklepamo, da je v 

učbeniku Happy Street 2 večje število ciljnih besed, ki se ponavljajo v večjem številu. 

Vsaj petkrat se pojavi: 

 98 ciljnih besed v učbeniku Happy Street 1, 

 86 ciljnih besed v učbeniku Happy Street 2,  

 186 ciljnih besed v učbeniku My Sails 1,  

 318 ciljnih  besed v učbeniku My Sails 2,  

 115 ciljnih besed v učbeniku Young Explorers 1 in  

 130 ciljnih besed v učbeniku Young Explorers 2. 

V povprečju je v vseh učbenikih okoli 47 % takih ciljnih besed, ki se pojavljajo vsaj petkrat.  

Da pa bi ugotovili, kakšna je dejanska pogostost pojavljanja besed, ki se v posameznem 

učbeniku pojavijo pet ali večkrat, je potrebno narediti analizo, kjer štejemo vsako besedo 

ciljnega besedišča, ne glede na to, kolikokrat se ta ponovi. Ne šteje se torej več le posamezna 

ciljna beseda, temveč tudi vse ponovitve dane besede.  
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Grafikon 3: Analiza ciljnega besedišča v učbenikih z upoštevanjem vseh ponovitev besed 

Ob pogledu na zgornji grafikon 3 lahko najprej potrdimo hipotezo, ki smo jo postavili 

predhodno. Čeprav je v učbeniku Happy Street 2 manj ciljnih besed, pa je tu rezultat boljši, saj 

se te besede tekom učbenika večkrat ponovijo. Vzorec vseh ciljnih besed, ki se ponovijo 

tolikokrat, je v tem primeru konstanten – več kot ima učbenik predvidenih besed v ciljnem 

besedišču, več takih besed se v učbeniku ponovi pet ali večkrat. 

Tudi tu lahko opazimo podoben trend kot pri analizi posameznih ciljnih besed. Tako kot glede 

na posamezno ciljno besedo je tudi glede na število vseh ciljnih besed najbolj obsežen učbenik 

My Sails 2 za peti razred osnovne šole. Enak vzorec lahko vidimo tudi pri ostalih učbenikih. 

Učbenik Happy Street 1 ima pričakovano tudi tu najmanjše število vseh ciljnih besed. 

Praviloma ima torej učbenik z večjim številom enkrat štetih ciljnih besed tudi več ciljnih besed. 

Vsaj petkrat se tu pojavi: 

 640 besed ciljnega besedišča v učbeniku Happy Street 1, 

 880 besed ciljnega besedišča v učbeniku Happy Street 2,  

 2.702 besed ciljnega besedišča v učbeniku My Sails 1,  

 4.869 besed ciljnega besedišča v učbeniku My Sails 2,  

 1.171 besed ciljnega besedišča v učbeniku Young Explorers 1 in  

 1.441 besed ciljnega besedišča v učbeniku Young Explorers 2. 

Iz števila ciljnih besed in števila ciljnih besed, ki se ponovijo s pogostostjo pet ali več, je mogoče 

izračunati tudi razmerje med obema spremenljivkama. To razmerje da podatek o približnem 

odstotku ciljnih besed, ki naj bi si jih, glede na prej omenjene teorije (Cameron, 2001; Waring 

in Takaki, 2003), zaradi zadostnega ponavljanja znotraj učbenika, učenec lahko zapomnil. 

Rezultat je v odstotkih prikazan na spodnjem grafikonu 4. Višji kot je odstotni delež, več besed 

naj bi se v teoriji iz tega učbenika učenci lahko naučili. Seveda pa delež besed ni edini 

omejitveni dejavnik, saj omejitve predstavljajo še širina, globina in težavnost ciljnega besedišča 

itd.  
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Iz grafikona 4 lahko vidimo, da imata učbenika My Sails 1 in My Sails 2 najvišji delež besed, 

ki se pojavljajo pet ali večkrat (88 % in 89 %). Sledita učbenika Young Explorers 1 in Young 

Explorers 2 z 82 % besed, ki se prav tako pojavljajo vsaj petkrat ali večkrat. V učbeniku Happy 

Street 2 se pojavlja 68 % besed vsaj pet ali večkrat in v Happy Street 1 79 % ciljnega besedišča.  

 

 

Grafikon 4: Odstotek besed, ki se v ciljnem besedišču pojavlja pet ali večkrat 

 

V povprečju imajo učbeniki za četrti razred 85 % ciljnega besedišča, ki se pojavi pet ali večkrat. 

V učbenikih za peti razred pa je odstotek malenkost manjši, to je 84,6 %. Razlog je v tem, da 

je pri učbeniku Happy Street 2 odstotek ciljnih besed bistveno manjši od ostalih učbenikov. 

Ponovi se vzorec iz analize ciljnih besed brez štetja vseh ponovitev, kjer je imel ta učbenik 

daleč najmanjše število ciljnih besed, ki se ponovijo v zadostnem številu. V teoriji bi se tako 

učenci četrtega in petega razreda največ besedišča lahko naučili iz učbenikov My Sails 1 in My 

Sails 2. Iz tega vidika sta za učence najmanj primerna učbenika Happy Street 1 ter Happy Street 

2. 

Alexiou in Konstantakis (2009) v svoji raziskavi omenjata, da naj bi imeli učbeniki za četrti in 

peti razred od 300 do 500 ciljnih besed. Učbenika My Sails 1 in 2 vsebujeta 356 oziroma 574 

ciljnih besed. V primerjavi z ostalimi štirimi učbeniki, ki vsebujejo 131 do 306 ciljnih besed, 

sta tako daleč najbolj obsežna od vseh, a se hkrati najbolj ujemata s priporočili, ki so podana v 

literaturi. Postavita se nam torej dve vprašanji: 

- Ali so ostali štirje učbeniki za učence premalo zahtevni ter premalo obsežni?  

- Ali sta učbenika My Sails preobsežna in prezahtevna za učence? 

V nadaljevanju se bo izvedla še analiza težavnosti besedišča po lestvici SEJO, s katero se bo 

določila zahtevnost ciljnega besedišča v posameznem učbeniku. Na ta način se bo lažje 

odgovorilo tudi na zgoraj zastavljeni vprašanji. V kolikor bi se izkazalo, da je delež lažjega 

besedišča (raven A1) v učbenikih My Sails dokaj velik, potem sta ta učbenika primerna.  
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3.4.2. V katero jezikovno raven po SEJO lestvici spada ciljno besedišče v 

posameznem učbeniku? 

 

 Ciljno besedišče, ki spada v stopnjo A1 

Na to raziskovalno vprašanje smo odgovorili s pomočjo programa VocabKitchen, ki natančno 

opredeli, v katero stopnjo po SEJO lestvici posamezna beseda spada. Na začetku smo s pomočjo 

grafikona  prikazali odstotni delež besedišča, ki spada v A1 stopnjo po SEJO lestvici, na drugem 

grafikonu pa je prikaz preostalega ciljnega besedišča in stopenj od A2 do C2. 

 

 

Grafikon 5: Odstotek ciljnega besedišča, ki sodi v stopnjo A1 po SEJO lestvici, za posamezni učbenik 

 

Grafikon 5 prikazuje ciljno besedišče glede na stopnjo A1. V štirih učbenikih lahko opazimo, 

da ciljno besedišče v večini spada v stopnjo A1 (več kot 50 %). Učbenik Happy Street 1, ki 

vsebuje najmanjše število ciljnega besedišča (Grafikon 1), vsebuje kar 77 % ciljnega besedišča 

na stopnji A1. Nato sledi učbenik Young Explorers 1 z 59 % ter Happy Street 2 in Young 

Explorers 2, oba s 55 %. My Sails 1 in My Sails 2 pa vsebujeta besedišče, ki spada v stopnjo 

A1 v samo 45 % in 42 %. Kot smo že omenili, sta učbenika zahtevnejše zasnovana in nudita 

velik obseg besedišča že na ravni A2 in B1. Vsi trije učbeniki, ki se uporabljajo v četrtem 

razredu, imajo večji delež ciljnega besedišča na ravni A1 po SEJO lestvici. Ti odstotki se nato 

v vseh učbenikih petih razredov zmanjšajo.  
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Preglednica 2: Prikaz 20 najpogostejših besed v posameznem učbeniku ter ravni po SEJO lestvici 

Happy Street My Sails  Young Explorers  

1 2 1 2 1 2 

the (174) be (306) the (384) the (895) the (380) the (473) 

be (161) the (233) be (306) and (515) and (299) and (260) 

and (143) and (183) and (212) be (493) be (232) be (252) 

I (111) have (101) I (205) I (344) I (202) in (190) 

you (88) I (117) you (181) in (320) it (199) it (134) 

it (61) it (99) in (161) it (302) get (140) I (131) 

listen (54) in (87) it (140) to (296) can (129) he (125) 

can (52) you (61) my (130) you (261) in (126) my (112) 

this (51) he (60) what (114) what (239) not (115) have (110) 

like (47) they (51) your (90) your (221) you (102) get (108) 

get (42) at (50) yes (83) can (168) have (93) at (104) 

my (41) can (48) this (77) my (148) listen (88) there (104) 

read (35) do (48) get (69) of (134) play (72) go (99) 

yes (29) there (48) there (64) do (133) do (59) like (63) 

your (26) this (42) can (61) on (128) no (54) of (61) 

do (25) go (40) of (53) they (113) he (53) listen (61) 

look (25) but (38) like (51) go (103) wear (48) play (58) 

have (23) like (36) do (47) like (101) to (50) you (56) 

what (23) what (35) listen (47) he (99) she (49) what (55) 

no (22) listen (34) family (44) there (90) they (49) she (53) 

 

V preglednici 2 je prikazano besedišče, ki se najpogosteje pojavlja v posameznem učbeniku. 

Vse navedene besede spadajo v A1 raven po SEJO lestvici.  
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 Ciljno besedišče, ki ne spada v stopnjo A1  
 

 

Grafikon 6: Odstotek besed, ki spadajo v višje stopnje po SEJO lestvici, za posamezni učbenik 

 

Grafikon 6 prikazuje odstotke ciljnega besedišča, ki ne spada v stopnjo A1 po SEJO lestvici 

glede na posamezni učbenik. Iz grafikona lahko ugotovimo, da velika večina besedišča, ki ne 

spada v stopnjo A1, spada v stopnjo A2 (14–23 %). Učbenika, ki imata največ besedišča (My 

Sails 1 in My Sails 2), imata tudi precej nizek delež besedišča, ki spada v stopnjo A1 (Grafikon 

5) ter zelo visok delež ciljnega besedišča, ki spada v stopnjo od A2 do B1. My Sails 2 ima         

38 % besedišča na ravni A2 in B1, kar je največ med vsemi, njemu pripadajoč učbenik za četrti 

razred pa 35 %. Omenjena učbenika ter učbenika My Explorers 1 in My Explorers 2 imajo 

precejšen delež besedišča (11–13 %), ki ne spada v nobeno skupino po SEJO lestvici. Učbenik 

Happy Street 2 ima 8 % neuvrščenega ciljnega besedišča. Najmanjši delež lahko opazimo v 

učbeniku Happy Street 1, ki ima prav tako najvišji delež besedišča na ravni A1.  

 

Preglednica 3: Prikaz besedišča A2 ravni po posameznem učbeniku 

Happy 

Street 1 

Happy 

Street 2 

My Sails 1 My Sails 2 

 

Young 

Explorers 1  

Young 

Explorers 2 

rubber jumper map busy chicken  strong 

ruler kite stand neck purple thin 

case skateboard island left pink bat 

pink grandma finger angry notebook balloon 

purple  grandpa noon cry lemon scarf 

dinosaur spell crazy kiss piano uncle 

sock gate snake finger autumn cousin 

turn cereal market toe lion sunglasses 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje preglednice 3.  

bike  uncle gold heart snake uniform 

kite  cousin mouse stomach  monkey engine  

 

Preglednica 4: Prikaz besedišča B1 ravni po posameznem učbeniku 

Happy 

Street 1 

Happy 

Street 2 

My Sails 1 My Sails 2 

 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

robot spy captain captain tent butterfly 

lorry twin parrot cheek bee circus 

button calculator sail chin butterfly peach  

tube lettuce abroad tongue ant bin 

touch cucumber dolphin curly kangaroo tower 

wardrobe strawberry ant scared bracelet statue 

rug spider thumb shoulder wardrobe dolphin  

vase bacon creature elbow camel ski 

whose giraffe stone knee jungle firefighter 

 frog donkey ski lorry giraffe 

 

Preglednica 5: Prikaz besedišča B2 ravni po posameznem učbeniku  

Happy 

Street 1 

Happy 

Street 2 

My Sails 1 My Sails 2 

 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

rocket swing treasure eyebrow fox burglar 

cardboard slide crab chew torch costume 

zebra rope wolf hip tail mask 

feather swan crocodile wolf shell treasure 

 seal fox trunk crocodile helmet 

 publisher leopard pyjamas zebra torch 

  pancake zebra crocodile  wheat chase 

 thermometer rocket fox seed zebra 

  decoration horn  worm 

  bench worm  seal 

 

Preglednica 6: Prikaz besedišča C1 ravni po posameznem učbeniku 

Happy 

Street 1 

Happy 

Street 2 

My Sails 1 My Sails 2 

 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

Brez 

besedišča 

Brez 

besedišča 

palm beak  mat beak 

  straw chilly mammal stable  

  panel spin stocking  

  rectangle stroll    

 

  



Brelih, A. 2022. Analiza besedišča v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole. 43 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

__________________________________________________________________________________________ 

Preglednica 7: Prikaz besedišča C2 ravni po posameznem učbeniku 

Happy 

Street 1 

Happy 

Street 2 

My Sails 1 My Sails 2 

 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

fireplace Brez 

besedišča 

barn fringe fireplace wicked 

  nest wink tractor coral 

  fussy injection   

   cookie   

 

V zgornjih preglednicah je prikazano ciljno besedišče na ravneh od A2 do C2. Za to besedišče 

je predvideno, da se ga učenci tekom učenja naučijo, prepoznajo in aktivno uporabljajo. Med 

besedami na ravni A2 nas je izrazito presenetilo, da so nekatere besede, ki sprva ne delujejo 

tako težke za zapomnitev, opredeljene v tej ravni. Med te besede štejemo predvsem barve (pink, 

purple), šolske potrebščine (ruler, rubber, notebook), družinski člani (grandma, grandpa, 

uncle, cousin) ter živali (snake, mouse, dinosaur, monkey, lion). Na ravni B1 lahko opazimo 

predvsem nekatere živali (giraffe, dolphin, kangaroo, ant, parrot …) ter nekatere dele telesa 

(shoulder, elbow, knee, thumb, cheek), saj v učbeniku My Sails 2 učenci natančno spoznajo 

človeško telo. V učbeniku Happy Street 2 se učenci učijo o hrani in navedene besede, ki spadajo 

v raven B1, so lettuce, cucumber in strawberry. Na ravni B2 so ponovno številne besede za 

poimenovanje živali (zebra, swan, crocodile, fox, wolf …). Najmanj ciljnega besedišča na tej 

ravni je v učbeniku Happy Street 1, ki je po naši oceni tudi najmanj zahteven učbenik. Na ravni 

C1 in C2 se ciljno besedišče znatno zmanjša. Omenjene besede se skozi učbenik pojavijo največ 

dvakrat. Največ besedišča na C2 ravni ima učbenik My Sails 2, ki je predviden za peti razred. 

 

 Neuvrščeno ciljno besedišče v SEJO lestvico  
 

V učbenikih lahko najdemo tudi besede, ki ne spadajo v nobeno od skupino po SEJO lestvici. 

SEJO lestvica je nastala na podlagi številnih virov, npr. različni leksikoni, seznami besed itd. 

Besede, ki se v teh virih ne pojavljajo dovolj pogosto ali pa se sploh ne pojavijo, so zato iz tega  

seznama izpuščene (English Profile, 2015). 

 

V učbenikih lahko zasledimo besedišče, ki ni uvrščeno v SEJO lestvico,  npr.: 

 badger in haven v učbeniku Happy Street 1, 

 astronomer, dragon, hedgehog, pumkin, rollercoaster, smoothie, tortoise itd. v 

učbeniku Happy Street 2,  

 jellyfish, mitten, octopus, sharpener, storybook, turtle, hamster, eraser, bunny itd. v 

učbeniku My Sails 1,  

 caretaker, barefoot, evaporate, lizard, muffin, mitten, ponytail, turtle, zookeeper, 

vapour itd. v učbeniku My Sails 2,  

 armadillo, hunter, gorilla, compass, swimsuit, reindeer, living room, grasshopper, 

flamingo itd. v učbeniku Young Explorers 1, 

 alien, binocular, grasshopper, octopus, sledge, underground, snorkel, turtle, starfish, 

wizard itd. v učbeniku Young Explorers 2.  
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3.4.3. V kolikšni meri se besedišče v učbenikih ujema z 2.000 najpogostejšimi 

angleškimi besedami s seznama NGSL in seznama GSL? 

 

 Analiza prekrivanja s seznamom NGSL  

 

 

Grafikon 7: Prekrivanje besedišča z 2.000 najbolj pogostimi besedami s seznama NGSL 

 

Dano besedišče smo analizirali v programu AntWordProfiler (Anthony, 2014), s katerim smo 

ugotovili delež besedišča, ki se prekriva s seznamom NGSL. Učbenik Young Explorers 2, ki je 

namenjen učencem petega razreda in učbenik Happy Street 1, sta imela najviše prekrivanje s 

seznamom NGSL in znaša 82 %. Nato sledi učbenik My Sails 2, ki ima za 2 % višje prekrivanje 

s seznamom NGSL, kot pa učbenik My Sails 1. Happy Street 2 pa vsebuje 79 % prekrivanje s 

seznamom, kar je za 3 % manj v primerjavi s Happy Street 1.  

Prekrivanje vseh šestih učbenikov z NGSL seznamom se giblje med 79 % pa do 82 %. Očitno 

so vsi avtorji namenoma izbirali besedišče, ki spada med 2.000 najbolj pogostih besed v 

angleščini s seznama NGSL, saj se zavedajo, da je to besedišče osnovno za to stopnjo. Na drugi 

strani lahko opazimo, da se preostalo besedišče, ki se ne ujema, giblje med 18 % (učbenika 

Happy Street 1 in Young Explorers 1) do 21 % (učbenika Happy Street 2 in My Sails 1).  

Menimo, da kljub visokim odstotkom prekrivanja ne smemo zanemariti precej visokega 

odstotka ciljnega besedišča, ki pa se ne prekriva z danim seznamom. Glede na to, da se v četrtem 

in petem razredu učenci še vedno učijo osnov angleškega jezika, bi bilo primerneje, da se manj 

pogoste besede ne bi pojavljale v tako visokem deležu. Kljub visokemu deležu neuvrščenega 

besedišča gre še vedno za besede, ki so učencem popolnoma razumljive in potrebne za 

razumevanje učbenika, a hkrati niso med 2.000 najbolj pogostimi besedami seznama NGSL.  
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Med najbolj pogostimi besedami, ki se pojavljajo v učbenikih, a hkrati ne spadajo med 2.000 

najbolj pogostih besed po seznamu NGSL, so na primer tudi besede, ki spadajo v naslednje 

tematske sklope:  

 hrana in pijača: apple, sandwich, cereal, juice, banana, 

 družinski člani: grandma, grandpa, mum, grandparents, 

 živali: spider, dolphin, badger, monkey, 

 števila: seven, eight, five, 

 šola: homework, classroom, pencil, notebook,  

 barve: purple, orange, pink,  

 vesolje: meteor, planet, moon in 

 pravljice: castle, Santa.  

Prav tako smo naredili analizo prekrivanja s prvimi 1.000 besedami na seznamu NGSL ter 

drugimi 1.000 besedami na seznamu NGSL. Odstotki kažejo, da se vsi učbeniki poslužujejo 

prvih 1.000 najbolj pogostih besed, saj so te veliko bolj pogoste v vsakdanjem življenju kot pa 

drugih 1.000. Učbenika My Street 1 in My Street 2 vsebujeta 76 % in 74 % besed, ki se ujemajo 

z prvimi 1.000 besedami. Na drugi strani opazimo zelo nizek delež besed, ki spadajo v drugi 

sklop seznama NGSL. Iz tega lahko ugotovimo, da so avtorji veliko pozornosti namenili prvim 

1.000 najbolj pogostim besedam. Omenjena učbenika sta tudi po zahtevnosti najmanj 

kompleksna, kar lahko razberemo tudi s spodnje preglednice (Preglednica 8).  

Učbenika My Sails 1 in My Sails 2 imata najnižji delež besed, ki spadajo v prvih 1.000 besed 

seznama NGSL. Učbenika vsebujeta 72 % ter 73 % besedišča, ki se ujema s prvimi 1.000 

besedami. Na drugi strani lahko opazimo najvišja odstotka prekrivanja z drugimi 1.000 

besedami s seznama NGSL, ki znašata kar 7 % in 8 %. Menimo, da je ta odstotni delež precej 

visok in nezanemarljiv glede na to, da moramo kot učitelji stremeti k učenju najbolj pogostih 

besed in tako zagotoviti čim uspešnejšo komunikacijo. Učbenika sta kompleksna in zahtevna, 

kar lahko ugotovimo tudi s spodnjega prikaza (Preglednica 8).  

Učbenika Young Explorers 1 in Young Explorers 2 vsebujeta enak delež besedišča, ki spada 

med prvih 1.000 najbolj pogostih besed, kot učbenika Happy Street 1 in Happy Street 2. Delež 

besed, ki spadajo med drugih 1.000 besed seznama NGSL, znaša 6 %.  

 

Preglednica 8: Odstotni delež besedišča, ki se pojavi v prvih in drugih 1.000 besedah seznama NGSL 

Učbenik 
Odstotek besed, ki se pojavijo med 

prvimi 1.000 besedami NGSL 

Odstotek besed, ki se pojavijo med 

drugimi 1.000 besedami NGSL 

Happy Street 1 76 % 6 % 

Happy Street 2 74 % 5 % 

My Sails 1 72 % 7 % 

My Sails 2 73 % 8 % 

Young Explorers 1 74 % 6 % 

Young Explorers 2 76 % 6 % 

 

 



46      Brelih, A. 2022. Analiza besedišča v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole. 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Analiza prekrivanja s seznamom GSL 

 

 

Grafikon 8: Prekrivanje besedišča z 2.000 najbolj pogostimi besedami s seznama GSL  

 

Seznam GSL (General Service List) je nastal leta 1953. Osnoval ga je Michael West (West, 

1953). Gre za starejšo različico seznama NGSL, ki je nastal leta 2017. Učbenike smo analizirali 

s pomočjo programa AntWordProfiler (Anthony, 2014). Program je prikazal stopnjo besedišča, 

ki se prekriva z seznamom GSL. V primerjavi s seznamom NGSL gre za seznam, ki je bolj 

tradicionalen, saj je nastal v petdesetih letih prejšnjega stoletja.  

Učbeniki, ki smo jih obravnavali, so bili izdani od leta 2006 do leta 2016 (Preglednica 1). Pri 

vseh učbenikih lahko opazimo višje ujemanje ciljnega besedišča s seznamom GSL v primerjavi 

s seznamom NGSL. Pridobljeni rezultati so po našem mnenju v nasprotju s pričakovanimi, saj 

so vsi učbeniki nastali bližje nastanku NGSL-ja kot pa GSL-ja. Pričakovati bi torej bilo, da bo 

besedišče bližje novejšemu seznamu. Razloge za večje ujemanje s seznamom GSL lahko 

najdemo v tem, da se morajo učenci učiti bolj preprostih besed ter besed, ki so že dolgo v 

korpusu angleškega jezika. Nekatere od teh besed so zaradi sodobnejšega besedišča morda celo 

izpadle iz seznama NGSL, v seznamu GSL pa so prisotne (npr. nest, donkey).  

Najvišje prekrivanje s seznamom GSL ima učbenik My Sails 2 in znaša 88 %, nato sledita 

učbenika Happy Street 1 in Young Explorers 2, ki se ujemata v 87 %, sledi še učbenik My Sails 

1 z 86 % ter na koncu  Happy Street 2 in Young Explorers 1, ki se ujemata v 85 % s seznamom 

GSL.  

Med najbolj pogostimi besedami, ki hkrati ne spadajo med 2.000 najbolj pogostih besed po 

seznamu GSL, lahko najdemo naslednje besede v tematskih klopih:  

 barve: black, green, red, white; 

 šola: school, teacher; 

84%

84%

85%

85%

86%

86%

87%

87%

88%

88%

89%

Happy Street 1 Happy Street 2 My Sails 1 My Sails 2 Young Explorers

1

Young Explorers

2

Prekrivanje besedišča z GSL seznamom 



Brelih, A. 2022. Analiza besedišča v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole. 47 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

__________________________________________________________________________________________ 

 narava: sea, tree, river, sun, snow, wood, flower, lake; 

 števila: eleven, twenty, fifty, eighty;  

 živali: horse, animal, bird; 

 deli telesa:  eye, ear, shoulder, face in  

 zgradbe: church, castle.  

 

Preglednica 9 prikazuje besedišče, ki se ujema s prvimi in drugimi 1.000 besedami s seznama 

GSL. Učbenik Happy Street 1 in Happy Street 2 se ujemata s prvimi 1.000 besedami v 77 % in 

78 %. Z drugimi 1.000 besedami pa se ujemajo v 10 % in 8 %. Učbenika Young Explorers 1 in 

Young Explorers 2 vsebujeta 76 % in 79 % ciljnega besedišča, ki se ujema s prvimi 1.000 

besedami ter 9 % in 8 % ciljnega besedišča, ki se ujema z drugimi 1.000 besedami seznama 

GSL. Učbeniški sklop My Sails vsebuje 76 % ciljnega besedišča, ki se prekriva s prvimi 1.000 

besedami seznama GSL, ter najvišji delež ujemanja z drugimi 1.000 besedami seznama GSL. 

Vrednosti prekrivanja z drugimi 1.000 besedami znašata 10 % ter 12 %.  

Število besed, ki se pojavi v prvih in drugih 1.000 besedah, lahko vzamemo tudi kot merilo za 

težavnost učbenika. Večji kot ima učbenik odstotek besed med prvimi 1.000 besedami in manjši 

med drugimi tisoč besedami, lažji je učbenik za učence. Težji učbenik bi tako imel najmanjši 

delež besed, ki se nahaja med prvimi 1.000 besedami ter najvišji delež med drugimi 1.000 

besedami. Iz tega lahko sklepamo, da so učbeniki Happy Street in Young Explorers dokaj 

primerljivi in lažji v primerjavi z My Sails, ki je kompleksnejši učbeniški sklop. Poleg tega, da 

sta učbenika My Sails izredno obsežna, vsebujeta najvišji delež besedišča, ki spada v A2 stopnjo 

po SEJO lestvici, prav tako pa vsebujeta tudi najvišji delež ciljnega besedišča, ki spada med 

drugih 1.000 najbolj pogostih besed. Iz tega lahko ponovno ugotovimo, da sta učbenika precej 

zahtevna za učence četrtih in petih razredov. 

 

Preglednica 9: Odstotni delež besedišča, ki se pojavi v prvih in drugih 1.000 besedah seznama GSL  

Učbenik 
Odstotek besed, ki se pojavijo med 

prvimi 1.000 besedami GSL 

Odstotek besed, ki se pojavijo med 

drugimi 1.000 besedami GSL 

Happy Street 1 78 % 9 % 

Happy Street 2 77 % 8 % 

My Sails 1 76 % 10 % 

My Sails 2 76 % 12 % 

Young Explorers 1 76 % 9 % 

Young Explorers 2 79 % 8 % 
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3.4.4. V kolikšni meri se v učbenikih ciljno besedišče med seboj prekriva? 

 

 Prekrivanje ciljnega besedišča v vseh šestih učbenikih hkrati 

 

 

Grafikon 9: Prekrivanje ciljnega besedišč med vsemi šestimi učbeniki 

 

Na zgornjem grafikonu lahko vidimo primerjavo vseh šestih učbenikov hkrati in njihovo 

prekrivanje ciljnega besedišča med seboj. Vsi učbeniki skupaj so vsebovali 1.164 ciljnih besed, 

pri katerem smo šteli vsako besedo samo enkrat glede na učbenik (in ne vseh ponovitev). V 

čisto vseh šestih učbenikih lahko najdemo le 25 ciljnih besed, kar je samo 1 % celote. Kar 707 

besed se je ponovilo samo enkrat, kar je 38 % celote. 61 % oziroma 1.115 besed ciljnega 

besedišča se je ponovilo vsaj v dveh do petih učbenikih. Razmeroma velik delež besed je torej 

specifičen le za posamezen učbenik, medtem ko se v vseh učbenikih pojavi zelo malo enakih 

besed. Prav tako je razlog za tako nizko ujemanje to, da so učbeniki napisani za dva različna 

razreda. Posledično npr.  v učbeniku My Sails 1 ne bo enakega besedišča kot v učbeniku My 

Sails 2.  

Podobno sta prav tako ugotovila Alexiou in Konstantakis (2009), ki sta primerjala pet 

učbenikov. Ugotovila sta, da se je od celotnega ciljnega besedišča, ki je znašalo 949 besed, 

ujemalo v vseh petih učbenikih samo 10 %, kar je bilo 108 besed ciljnega besedišča.  

To nam pokaže, kako zelo različno besedišče obravnavajo posamezni učbeniki na isti jezikovni 

ravni. Učenci, ki se bodo učili iz učbenika My Sails 1, bodo obravnavali drugo ciljno besedišče 

v primerjavi z učenci, ki bodo uporabljali Happy Street 1. Verjetno lahko pričakujemo, da bo 

prekrivanje ciljnega besedišča višje pri primerjavi učbenikov za četrti razred in peti razred 

posebej.  
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V naslednjem grafikonu je prikazano prekrivanje ciljnega besedišča v učbenikih za četrti razred 

v treh obravnavanih učbenikih. 

 

 Prekrivanje ciljnega besedišča v učbenikih za 4. razred 

 

 

Grafikon 10: Prekrivanje ciljnega besedišča v učbenikih za 4. razred 

 

Iz zgornjega grafikona lahko razberemo večje prekrivanje ciljnega besedišča med seboj. V vseh 

treh učbenikih se ponovi 8 % ciljnega besedišča, kar je 48 besed. V dveh učbenikih se pojavi 

19 % oziroma 105 besed. V samo enem učbeniku pa se pojavi večina oziroma kar 73 % 

besedišča. To je 408 ciljnih besed. Ko torej učbenike med seboj primerjamo glede na razred, za 

katerega so namenjeni, se odstotek pokrivanja ciljnega besedišča med njimi poveča iz 1 % na 

8 %. Še vedno pa je večji del besedišča specifičen le za posamezne učbenike. Odstotek 

pokrivanja ciljnega besedišča med vsemi učbeniki za določen razred je zelo podoben tistemu iz 

raziskave, ki sta jo opravila Alexiou in Konstantakis (2009). Ugotovila sta, da se pet najbolj 

uporabljenih učbenikov (iz leta 2005/06) ujema v samo 10 % celotnega ciljnega besedišča, kar 

je bilo 108 besed. Glede na to, da smo analizirali učbenike enakih avtorjev tudi pri petem 

razredu, je možno tudi tam pričakovati podobne rezultate.  
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 Prekrivanje ciljnega besedišča v učbenikih za 5. razred  

 

 

Grafikon 11: Prekrivanje ciljnega besedišča v učbenikih za 5. razred 

 

Tudi pri primerjavi ciljnega besedišča v treh učbenikih za peti razred lahko ugotovimo, da se 

ciljno besedišče med seboj prekriva bolj kot pri primerjavi vseh učbenikov hkrati. V vseh treh 

učbenikih se ponovi 7 % ciljnega besedišča, kar je 66 besed. V dveh učbenikih se pojavi 20 % 

oziroma 174 enakih ciljnih besed. V samo enem učbeniku pa se pojavi večina oziroma kar        

73 % besedišča. To je 644 ciljnih besed. Odstotni deleži so torej zelo podobni tistim iz 

primerjave ciljnega besedišča v učbenikih četrtega razreda. Več besed ciljnega besedišča se 

seveda pojavi zato, ker je v višjem razredu od učenca seveda pričakovano več.   
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3.4.5. V kolikšni meri se tematski sklopi besedišča v učbenikih ujemajo s 

predlaganimi sklopi v učnem načrtu? 

V učnem načrtu za angleščino od četrtega do devetega razreda so navedene priporočene 

vsebine, s katerimi učenci razvijajo svoje jezikovno znanje, zmožnosti, spretnosti, stališča in 

vrednote. Teme so navedene predvsem z dveh jezikovnih področij: osebnega in 

izobraževalnega (Program osnovna šola. Učni načrt, 2016). Priporočene teme so:  

 jaz: predstavitev sebe, videza, značaja, svojih interesov in konjičkov, izkušenj, 

načrtov, 

 moj dom: prostor, družina, dejavnosti, odnosi,  

 moja šola: šola, učenje, drugi šolski predmeti, dejavnosti, načrti, poklici,  

 moj svet: prijatelj, vzorniki, zabava, težave, odnosi, sodobni mediji,  

 moje okolje: ulica, vas, mesto, prebivalstvo, dejavnosti/storitve, živali, rastline, 

naravni pojavi in  

 moja država: prebivalci, jeziki, moji sosedje, geografske, zgodovinske, kulturne, 

etnografske značilnosti (Program osnovna šola. Učni načrt, 2016).   

Vseh šest učbenikov smo primerjali s predlaganimi temami v učnem načrtu. 

 

 Happy Street 1 in Happy Street 2 

Prva učbenika, ki smo ju primerjali z učnim načrtom, sta Happy Street 1 in Happy Street 2. V 

spodnji preglednici so prikazani predlagani sklopi iz učnega načrta ter vsebine sklopa, ki so 

zajete v posameznem učbeniku.  

Učbenik Happy Street 1 zajema v celoti štiri tematske sklope od šestih. Ena najobširnejših tem 

je predstavitev sebe, svojega videza, interesov, konjičkov, izkušenj in načrtov. V učbeniku 

učenci prav tako spoznavajo besedišče, ki je vezano na dom, in sicer spoznajo prostore v hiši 

in v šoli, različne dejavnosti v parku in različne odnose med ljudmi. Tretji tematski sklop je 

Moja šola, in sicer šolske potrebščine, šolska predstava (assembly) in urnik. Učbenik prav tako 

obravnava domače okolje, in sicer ulico, mesto in prebivalstvo ter deloma temo živali skozi 

celoten učbenik.  

V preglednici lahko vidimo, da sta deloma obravnavana tematska sklopa: Moj svet in Moja 

država. Skozi obravnavanje zgoraj navedenih štirih sklopov sta znotraj posredno vpletena tudi 

omenjena sklopa. Prijatelji so vpleteni pri predstavitvi junakov na začetku učbenika, pri igranju 

različnih iger, pri obravnavanju dialogov in pripovedi, ki jih učenci spoznavajo. Drugi tematski 

sklop, ki je del učbenika in obravnavan skupaj z drugimi temami, je Moja država. Sklop je 

obravnavan v različnih dialogih in zgodbah, ki opisujejo pokrajino v Veliki Britaniji, glavno 

mesto omenjene države, tj. London, ali skozi predstavitev običajev, navad, zgodovine in 

kulture, in sicer različnih umetniški del, značilnosti mest in vasi itd.  
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Preglednica 10: Primerjava tematskih sklopov iz učnega načrta ter učbenikov Happy Street 1 in 

Happy Street 2 

Tematski 

sklop v UN 
Vsebina sklopa v UN  

Happy 

Street 1 
Vsebina sklopa 

Happy 

Street 2 
Vsebina sklopa 

Jaz 

predstavitev sebe, 

videza, značaja, svojih 

interesov in konjičkov, 

izkušenj, načrtov 

DA 

predstavitev sebe, 

videza, interesov, 

konjičkov, 

izkušnje in načrtov 

 

DA 

predstavitev svojih 

interesov, izkušenj, 

načrtov 

Moj dom 
prostor, družina, 

dejavnosti, odnosi 
DA 

prostor v hiši in v 

šoli, dejavnosti v 

parku, odnosi med 

ljudmi 

DA 
družinski člani, 

dejavnosti (zajtrk, igre) 

Moja šola 

šola, učenje, drugi šolski 

predmeti, dejavnosti, 

načrti, poklici 

DA 

šola (šolske 

potrebščine, šolske 

predstave, urnik) 

DA 
deloma: načrti, 

dejavnosti 

Moj svet 

prijatelji, vzorniki, 

zabava, težave, odnosi, 

sodobni mediji 

DA 

deloma: prijatelji 

(predstavitev 

junakov učbenika, 

delno: zabava 

(pesmi,  igrače) 

DA 

zabava, odnosi med 

ljudmi, deloma: 

sodobni mediji, vzorniki 

(šport, glasbeniki) 

Moje okolje 

ulica, vas, mesto, 

prebivalstvo, 

dejavnosti/storitve, 

živali, rastline, naravni 

pojavi 

DA 

ulica, vas, 

prebivalstvo, 

mesto 

deloma: živali 

DA 

živali, mesto, ulica, 

dejavnosti in storitve, 

naravni pojavi 

Moja država 

prebivalci in jeziki, moji 

sosedje, geografske, 

zgodovinske, kulturne 

značilnosti 

DA 

deloma: 

predstavitev držav 

sveta, predstavitev 

značilnost mesta 

London ter vasi, 

kulturne 

značilnosti 

(umetniška dela) 

DA 

država, prebivalstvo, 

kulturne značilnosti: 

(predstavitev Anglije, 

običajev in značilnosti) 

 

Naslednji učbenik je Happy Street 2, ki je primeren za peti razred osnovne šole. V tem učbeniku 

je obravnavanih pet tematskih sklopov, ki so predlagani v učnem načrtu. Prvi tematski sklop je 

sklop Jaz, v katerem se učenci učijo predstavljanja svojih interesov, izkušenj in načrtov. Drugi 

sklop je sklop Moj dom, in sicer učenci spoznavajo družinske člane ter dejavnosti, ki se odvijajo 

v njihovem vsakdanjiku (zajtrk, kosilo, različne igre). Tematski sklop Moj svet v učbeniku 

zajema tematiko zabave, spoznavanja vzornikov in odnose med ljudmi, sklop Moje okolje pa 

teme o živalih, mestu, ulici, dejavnosti, storitve ter naravne pojave. Zadnji tematski sklop, ki ga 
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učbenik obravnava, je Moja država, v katerem učenci ponovno spoznavajo Veliko Britanijo, 

njeno prebivalstvo, kulturne značilnosti (predstavitev, njihovih običajev in značilnosti).  

Sklop Moja šola ni zastopan v tako veliki meri kot v učbeniku Happy Street 1, a ga še vedno 

lahko opazimo pri obravnavi učenčevih načrtov in različnih dejavnosti. Pri sklopu Jaz lahko 

vidimo, da v petem razredu niso več obravnavali predstavitve sebe (deli telesa), ampak so se 

bolj osredinili na obravnavo učenčevih izkušenj, interesov in načrtov, kar je za učence težje in 

primerneje za peti razred kot četrti. Prav tako lahko opazimo, da so se v učbeniku za peti razred 

učenci podrobneje učili o temi živali kot v pa v četrtem razredu, kjer je bila omenjena tema 

prepletena znotraj drugih tematskih sklopov. 

 

 My Sails 1 in My Sails 2 

Naslednjo primerjavo smo opravili med učbenikoma My Sails 1 in My Sails 2 ter predvidenimi 

temami iz učnega načrta.  

Učbenik My Sails 1 je primeren za učence četrtih razredov osnovne šole. Tudi ta učbenik 

obravnava pet tematskih sklopov, ki so predlagani v učnem načrtu za angleščino. V učbeniku 

so zastopani sklopi Jaz, Moj dom, Moja šola, Moj svet in Moje okolje. Pri sklopu Jaz se učenci 

naučijo predstaviti sebe, svoj značaj in videz. V sklopu Moj dom spoznajo prostore v hiši, 

odnose med predmeti, različne dejavnosti in poimenovanja za družinske člane. Pri sklopih Moja 

šola in Moj svet učenci spoznajo šolske potrebščine, predmete na urniku, učenje, šolsko opremo 

in različne dejavnosti, prav tako se srečujejo s prijatelji preko zgodb, pogovorov in iger, zabavo 

ter odnosi med ljudmi. Tematski sklop Moje okolje je zastopan v veliki meri, saj učenci 

spoznajo tako mesto, vas, živali, rastline in naravne pojave. Deloma je učencem predstavljen 

sklop Moja država tekom drugih obravnavnih sklopov. V ta sklop so avtorji učbenika vključili 

predvsem kulturne značilnosti božiča (pisanje razglednic, praznovanje) ter geografske in 

zgodovinske značilnosti. Tematika je bila vpeta prek drugih učnih vsebin.  

Učbenik My Sails 2 je primeren za peti razred osnovne šole. Od šestih predlaganih sklopov iz 

učnega načrta vsebuje omenjeni učbenik štiri. Obravnavni sklopi v učbeniku so Jaz, Moj dom, 

Moje okolje in Moja država. V učbeniku je sklop Jaz bolj poglobljen kot v učbeniku, ki se 

uporablja v četrtem razredu. Učenci se tu učijo predstavitve sebe bolj natančno (deli telesa), 

svojega videza, interesov in konjičkov, značaja, načrtov in izkušenj. Tematski sklop Moj dom 

je v učbeniku My Sails 2 manj podrobno obravnavan v primerjavi z učbenikom My Sails 1. V 

učbeniku nismo zasledili obravnavanja teme predlogi (spredaj, zadaj, med itd.), ker je bilo to 

že zajeto v učbeniku za četrti razred.  

 

Prav tako kot v učbeniku My Sails 1, se tudi tu učenci učijo o sklopu Moje okolje. Učenci tu 

spoznajo teme vas, mesto, živali, rastline in različne naravne pojave. Tema Moja šola je bila že 

predstavljena v četrtem razredu, zato je avtorji učbenika niso predstavili ponovno. Znotraj 

učbenika pa lahko pod temo My Town (Moje mesto) deloma zasledimo temo poklicev, ki prav 

tako spada v tematski sklop Moja šola. Te teme nismo zasledili v učbeniku My Sails 1. V 

nobenem učbeniku, niti My Sails 1 niti v My Sails 2, avtorji učbenika niso obravnavali teme 

Moj svet. V obeh učbenikih se tema Moj svet pojavlja posredno skozi druge obravnavane teme. 

Učenci se srečujejo s temo prijatelji, zabava in odnosi pri obravnavi pesmi, zgodb itd. Zadnji 

sklop je sklop Moja država. V tem sklopu se učenci učijo o prebivalcih drugih držav, 

spoznavajo njihove kulturne in geografske značilnosti ter zgodovino. 

 

 

 



54      Brelih, A. 2022. Analiza besedišča v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole. 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

__________________________________________________________________________________________ 

Preglednica 11: Primerjava tematskih sklopov iz učnega načrta ter učbenikov My Sails 1 in My Sails 2 

Tematski 

sklop v UN 
Vsebina sklopa v UN 

My 

Sails 1 

Vsebina 

sklopa 

My 

Sails 2 
Vsebina sklopa 

Jaz 

predstavitev sebe, 

videza, značaja, svojih 

interesov in konjičkov, 

izkušenj, načrtov 

DA 
predstavitev sebe, 

značaj, videz 
DA 

predstavitev sebe (deli 

telesa), značaj, videz, 

interesi, konjički 

Moj dom 
prostor, družina, 

dejavnosti, odnosi 
DA 

prostor v hiši, 

odnosi, dejavnosti, 

družina 

DA 
prostor v hiši, družina, 

dejavnosti 

Moja šola 

šola, učenje, drugi 

šolski predmeti, 

dejavnosti, načrti, 

poklici 

DA 

šolske potrebščine, 

šolski predmeti, 

učenje, šolska 

oprema, dejavnosti, 

DA 

deloma: poklici (v 

sklopu teme moje 

mesto znotraj 

učbenika) 

Moj svet 

prijatelji, vzorniki, 

zabava, težave, odnosi, 

sodobni mediji 

DA 
deloma: prijatelji, 

zabava, odnosi 
DA 

deloma: prijatelji, 

zabava, odnosi 

Moje okolje 

ulica, vas, mesto, 

prebivalstvo, 

dejavnosti/storitve, 

živali, rastline, naravni 

pojavi 

DA 

vas, mesto, živali, 

rastline, naravni 

pojavi 

DA 
vas, mesto, živali, 

rastline, naravni pojavi 

Moja 

država 

prebivalci in jeziki, 

moji sosedje, 

geografske, 

zgodovinske, kulturne 

značilnosti 

DA 

deloma: kulturne, 

zgodovinske in 

geografske 

značilnosti 

DA 

prebivalci, kulturne, 

zgodovinske, 

geografske značilnosti, 

države 

 

 Young Explorers 1 in Young Exlorers 2 

Učbenik Young Explorers 1 je primeren za četrti razred osnovne šole in vsebuje tematske 

sklope Jaz, Moj dom, Moj svet, Moje okolje in Moja država. Učenci se v učbeniku veliko učijo 

o predstavitvi sebe, svojega videza in svojih izkušenj. V tematskem sklopu Moje okolje pa se 

učijo o živalih, naravnih pojavih, različnih dejavnostih, rastlinah in življenju na vasi. Avtorji 

učbenika se niso odločili za obravnavo tematskega sklopa Moja šola, kar je precej zanimivo, 

saj bi se v tem sklopu učenci učili o šoli, šolskih predmetih, dejavnostih, načrtih in poklicih. Ta 

tematika je obravnavana tako v učbeniku My Sails 1 kot Happy Street 1. Gre za tematiko, ki je 

učencem blizu in dobro poznana, zato bi bilo dobro, da bi jo spoznali s pomočjo učbenika.  

Učbenik prav tako vsebuje obsežen sklop Moj dom, preko katerega spoznavajo različne 

dejavnosti, prostore v hiši, odnose med predmeti (zadaj, spredaj, med …) ter družinske člane. 

Sklop Moj svet zajema temo zabava (npr. rojstnodnevna zabava, različne prireditve …), odnose 

med ljudmi ter vzornike (npr. različni športniki, glasbeniki …).  
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Učbenik Young Explorers 2 uporabljajo učitelji v petem razredu in vsebuje vse predvidene 

tematske sklope razen Moja šola. Ta sklop je tekom učbenika obravnavan v majhnem obsegu 

skozi temo pouk. Gre zgolj za kratko pripoved, ki jo morajo učenci prebrati. Najbolj 

obravnavana sklopa sta Moje okolje, v katerem učenci spoznavajo značilnosti mest in 

dejavnosti oziroma storitve, prebivalstvo in živali ter Moja država. Znotraj sklopa se učenci 

učijo o različnih državah in prebivalstvu, o jezikih, kulturi ter o zgodovinskih in geografskih 

značilnostih. V sklopu Moj dom učenci ne ponovijo prostorov v hiši, ker so to obravnavali že 

v četrtem razredu. 

 

Preglednica 12: Primerjava tematskih sklopov iz učnega načrta ter učbenikov Young Explorers 1 in 

Young Explorers 2 

Tematski 

sklop v UN 
Vsebina sklopa v UN 

Young 

Explorers 

1 

Vsebina sklopa 

Young 

Explorers 

2 

Vsebina sklopa 

Jaz 

predstavitev sebe, 

videza, značaja, svojih 

interesov in konjičkov, 

izkušenj, načrtov 

DA 
predstavitev sebe, 

videza, izkušenj 

 

DA 

predstavitev sebe, 

videza, izkušnje 

Moj dom 
prostor, družina, 

dejavnosti, odnosi 
DA 

dejavnosti, prostor 

v hiši, odnosi, 

družina  

DA družina, dejavnosti 

Moja šola 

šola, učenje, drugi šolski 

predmeti, dejavnosti, 

načrti, poklici 

NE / DA deloma: pouk 

Moj svet 

prijatelji, vzorniki, 

zabava, težave, odnosi, 

sodobni mediji 

DA 
zabava, prijatelji, 

odnosi, vzorniki 
DA 

zabava, prijatelji, 

vzorniki 

Moje okolje 

ulica, vas, mesto, 

prebivalstvo, 

dejavnosti/storitve, 

živali, rastline, naravni 

pojavi 

DA 

dejavnosti, 

naravni pojavi, 

živali, rastline, 

vas, naravni 

pojavi 

DA 

mesto, prebivalstvo, 

dejavnosti, storitve, 

živali, naravni pojavi 

Moja država 

prebivalci in jeziki, moji 

sosedje, geografske, 

zgodovinske, kulturne 

značilnosti 

DA 

prebivalci, država 

geografske, 

kulturne, 

zgodovinske 

značilnosti in 

jeziki 

DA 

država, kultura, 

zgodovinske in 

geografske značilnosti, 

prebivalci in jeziki 
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Alexiou in Konstantakis (2009) sta prav tako analizirala pet učbenikov, ki so bili najpogosteje 

uporabljeni v letih 2005/06 v Grčiji. Namenjeni so bili četrtemu razredu in vsi so obravnavali 

naslednje tematike: barve, živali, števila, človeško telo in obraz, prijatelji, družina, šola in 

razred, dom, hrana in pijača, igrače in praznovanje. Naslednje teme, pa so bile zajete samo v 

posameznem učbeniku in se niso prekrivale: šport in prostočasne dejavnosti, oblačila, dnevi, 

meseci in letni časi, čas, vreme, inštrumenti, kraji in različne pravljične pripovedi.  

Alexiou idr. (2019) so analizirali dva učbenika, ki sta bila namenjena tretjemu razredu osnovnih 

šol v Grčiji, in sicer Magic Book 1 in Magic Book 2. Znotraj obeh učbenikov so ugotavljali 

zastopanost posameznih tem ter jih primerjali med seboj. Oba učbenika sta zajemala teme šola, 

živali, kraji, vreme in letni časi, okolje, barve in števila, hrana in pijača, družina in prijatelji, 

dom, dnevne rutine, telo in obraz. V učbeniku Magic Book 1 se je prav tako pojavila tema 

igrače, ki ni bila obravnavana v drugem učbeniku, v učbeniku Magic Book 2 pa so zabeležili 

temo oblačila in šport, ki nista bili zajeti v prvem učbeniku.  

 

 Teme, ki jih učni načrt ne predvideva 

Vsi učbeniki obravnavajo števila najprej od ena do deset, nato pa v petem razredu števila do 

100. Gre za temo, ki je pomembna in uporabna, a je učni načrt ne predvideva. Tema se je 

pojavila pod tematskimi sklopi Moja šola, Moj svet ali Moj dom. Tudi vsebine kot, npr. barve, 

hrana, dnevi v tednu, meseci, igrače, so teme, ki so blizu vsakdanjiku učencev četrtega in petega 

razreda, a jih učni načrt za četrti in peti razred ne predvideva. Teme so bile del drugih 

obravnavanih sklopov. 

V petih od šestih učbenikov lahko zasledimo vsebino barve, v štirih učbenikih najdemo vsebino 

hrana, dneve v tednu obravnavajo trije učbeniki, igrače dva učbenika (oba za četrti razred), 

mesece dva učbenika (četrti in peti razred), dele dneva, uro in abecedo pa obravnavaja en 

učbenik. Predvideni tematski sklopi se tekom učenja angleščine do devetega razreda med seboj 

prepletajo in nadgrajujejo in niso točno določeni za posamezni razred. To je tudi razlog, zakaj 

se na primer vsebina meseci v letu obravnava pri enem sklopu učbenikov v četrtem in pri 

drugem v petem razredu. Veliko omenjenih tem je del medpredmetnega povezovanja, npr. 

števila (matematika), dnevi in meseci (naravoslovje in tehnika), barve (likovna umetnost) itd. 

Teme so blizu četrtemu in petemu razredu, zato so v sklopu pouka tudi obravnavane. Nekatere 

od teh tem učenci spoznajo že pri učenju v prvem triletju, npr. barve in nekatere živali, v četrtem 

in petem razredu pa to snov utrdijo in razširijo z novimi besedami. 

 

Preglednica 13: Prikaz tem, ki niso del predvidenih učnih vsebin 

Učbenik Druge vsebine  

Happy Street 1 števila, barve, hrana, igrače 

Happy Street 2 števila, barve, hrana, dnevi v tednu, meseci, ura 

My Sails 1 števila, barve, deli v dnevu (popoldan itd.) 

My Sails 2 števila, barve, hrana in pijača, dnevi v tednu, meseci, vreme 

Young Explorers 1 števila, barve, hrana, meseci 

Young Explorers 2 števila, dnevi v tednu, abeceda 
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3.4.6. Katera besedna vrsta (tj. pridevnik/samostalnik/glagol) ciljnega besedišča se 

pogosto ponavlja v učbenikih? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo se odločili, da bomo analizirali ciljno besedišče glede 

na razred. Besedne vrste smo razdelili na štiri dele, ki so:  

 samostalnik,  

 glagol,  

 pridevnik in  

 drugo. 

Pod besedno vrsto drugo smo uvrstili ciljno besedišče, kot npr. besede down, up, behind, 

afternoon (prislovi), where, what (vprašalnice) ter besede yes, no, a in the. 

Za potrebe analize smo vzeli ciljno besedišče, pri katerem je vsaka beseda šteta le enkrat. Iz 

spodnje preglednice lahko ugotovimo, da je pozornost avtorjev usmerjena v učenje 

samostalnikov. V četrtem razredu je 76 % celotnega ciljnega besedišča, kar je 426, 

samostalnikov, v petem pa kar 69 %, kar je 609 samostalnikov celotnega ciljnega besedišča. 

Druga najbolj pogosta besedna vrsta tako v četrtem kot tudi v petem razredu je glagol. V četrtem 

razredu se učenci naučijo okoli 65 glagolov ciljnega besedišča, kar je 11 %. Na drugi strani se 

odstotek v petem razredu nekoliko zviša na 17 %, kar je 153 glagolov ciljnega besedišča. Tako 

kot glagolov je tudi pridevnikov v petem razredu več. V četrtem razredu je 9 % ciljnega 

besedišča, ki spada med pridevnike, kar je 48 pridevnikov, v petem pa 11 %, kar je 101 

pridevnik. Število pridevnikov iz četrtega v peti razred se je povečalo za 53 pridevnikov. Ostale 

besedne vrste oziroma kategorija drugo zajema izredno majhen delež celotnega ciljnega 

besedišča glede na razred. V četrtem razredu spada v to kategorijo 22 besed, kar je 4 % ciljnega 

besedišča, v petem razredu pa 21 ciljnih besed, kar je 3 % celotnega ciljnega besedišča. Za 

potrebe analize smo vzeli ciljno besedišče, pri katerem je vsaka beseda šteta le enkrat.  

 

Preglednica 14: Prikaz besednih vrst v učbenikih za četrti in peti razred 

Besedna vrsta Četrti razred Peti razred 

Samostalnik 426 76 % 609 69 % 

Glagol 65 11 % 153 17 % 

Pridevnik 48 9 % 101 11 % 

Drugo 22 4 % 21 3 % 

Skupaj 561 100 % 884 100 % 

 

Rezultati kažejo, da dajejo učbeniki premalo pozornosti spoznavanju pridevnikov in glagolov. 

To je posledica nominalizacije jezika, ki je prisotna predvsem na področju besedotvorja. Gre 

za proces tvorbe samostalnikov iz drugih besednih vrst (glagol/pridevniška beseda) (Mikolič 

Južnič, 2017).  

Tomasello in Childers (2006) sta ugoravljala, ali se otroci lažje naučijo samostalnikov ali 

glagolov v maternem jeziku. V raziskavo sta vključila 18 otrok, starih dve leti. Ugotovila sta, 

da se otroci na začetku lažje naučijo samostalnike, ker jih lažje povezujejo s predmetom, ki ga 

beseda predstavlja. Glagoli imajo po drugi strani bolj abstrakten pomen, zato jih je otrokom 

težje prikazati, npr. z gibanjem. Kot primer lahko navedemo enostavno razliko med 
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prikazovanjem samostalnika in glagola. Učitelj učencu lažje pokaže žival (npr. besedo račka) 

kot pa glagol teči. Ugotovila sta, da se otroci na začetku učijo besed (tako glagolov kot 

samostalnikov) tako, da njihov pomen povežejo s predmetom oz. pojmom, ki predstavlja to 

besedo, kar pa je pri glagolih težje. Pri izvajanju raziskave sta prav tako prišla do zaključka, da 

si ob izpostavljenosti enaki količini glagolov in samostalnikov otroci zapomnijo višje število 

samostalnikov kot pa glagolov.  

 

Preglednica 15: 20 najpogostejših samostalnikov v posameznem učbeniku  

Happy Street My Sails  Young Explorers  

1 2 1 2 1 2 

robot (20) day (18) family (44) weather (53) people (44) sea (35) 

jumper (18) people (18) school (44) school (47) animal (25) dad (30) 

school (18) apple (18) house (36) hair (46) leg (18) clock (25) 

ice (16) animal (17) twig (35) song (44) food (16) city (24) 

friend (14) children (17) cat (34) food (38) mammal (16) water (23) 

game (14) breakfast (16) boat (32) people (38) table (16) park (21) 

ball (13) earth (16) home (30) clothes (37) butterfly (14) hair (20) 

hair (13) school (16) bear (28) day (37) example (14) card (19) 

pencil (12) game (13) 

Christmas 

(25) example (37) explorer (14) magic (19) 

car (11) clock (13) toy (25) cat (35) football (14) home (18) 

picture (11) seven (13) room (23) answer (33) game (14) past (18) 

song (10) book (12) fish (22) 
breakfast 

(33) room (14) people (18) 

street (9) past (12) friend (22) word (33) tree (13) ball (17) 

world (9) answer (12) picture (22) time (32) zebra (13) morning (17) 

feather (8) home (11) dog (21) body (30) answer (12) frisbee (16) 

monster (8) spider (11) example (19) twig (30) ant (12) school (16) 

water (8) computer (10) morning (19) pair (28) guitar (12) town (16) 

question (8) house (10) mum (18) picture (28) scarf (12) golf (15) 

something (8) mum (10) desk (17) eye (26) today (12) quarter (15) 

bed (7) time (10) number (17) animal (24) insect (11) time (15) 

 

V zgornji preglednici smo prikazali 20 najpogosteje uporabljenih samostalnikov glede na 

posamezni učbenik. Odebeljene besede se ponovijo v vsaj dveh učbenikih hkrati. Nekatere 

besede, npr. family, people, weather, sea in school se ponovijo v posameznem učbeniku 

pogosto, tudi do 53-krat. Vseh dvajset najpogostejših samostalnikov glede na učbenik se ponovi 

vsaj petkrat tako, da si jih učenci lahko zapomnijo in jih aktivno uporabljajo v sporazumevanju 

z drugo osebo. Nobene besede med prvih 20 najpogosteje uporabljenih besed nismo našli v 

vseh šestih učbenikih hkrati. Beseda school se pojavi v petih učbenikih od šestih. V učbeniku 

My Sails 2 se pojavi 47-krat, najmanjkrat pa v učbeniku Young Explorers 2 in My Street 2 (16-

krat). Beseda people se pojavi v štirih učbenikih, od tega največkrat v učbeniku Young 

Explorers 1 (44-krat), najmanjkrat pa v učbeniku Happy Street in Young Explorers 2 (18-krat). 

Besede game, hair, picture, to(day), answer, time, home in example so besede, ki se pojavljajo 
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v treh učbenikih od šestih. V dveh učbenikih pa se pojavijo besede friend, ball, song, water, 

animal, breakfast, clock, past, house, mum, twig, cat, room, morning, mum in food. 

V spodnji preglednici lahko vidimo, da se besedišče v učbenikih My Sails 1 in My Sails 2 

pojavlja z zelo veliko pogostostjo. Najmanjkrat se ponovi beseda room (23-krat), najpogosteje 

pa beseda weather (53-krat). V učbeniku Happy Street 1 lahko opazimo, da se najpogosteje 

pojavi samostalnik robot (20-krat). Najmanjkrat se pojavi beseda bed, in to sedemkrat. Podobno 

lahko opazimo v učbeniku Happy Street 2, v katerem se najpogostejša beseda day pojavi 18-

krat, beseda time pa 10-krat. Iz preglednice 12 lahko opazimo, da avtorji učbenikov v veliki 

meri izbirajo različne samostalnike. To pomeni, da vsak učbenik predstavlja svoje različno 

ciljno besedišče. 

 

Preglednica 16: 20 najpogostejših glagolov v posameznem učbeniku 

Happy Street My Sails  Young Explorers  

1 2 1 2 1 2 

be (161) be (158) be (306) be (493) be (232) be (252) 

listen (54) have (101) get (69) have (170) get (140) have (110) 

can (52) can (48) have (64) can (168) can (129) get (108) 

like (47) do (48) can (61) do (133) have (93) go (99) 

get (42) go (40) like (51) go (104) listen (88) like (63) 

go (41) like (36) listen (47) like (101) play (72) listen (61) 

read (35) listen (34) do (47)  listen (76) do (59) 
play (58) 

do (25) look (34) go (45) get (53) wear (48) read (49) 

look (25) get (29) sing (29) look (44) read (42) look (35) 

have (23) read (25) come (28) write (43) like (40) can (31) 

play (16) live (20) look (27) eat (41) look (29) say (22) 

stop (16) know (13) write (25) wear (41) repeat (27) repeat (17) 

point (11) work (13) play (22) read (39) watch (14) live (15) 

say (11) eat (12) help (20) play (34) write (13) do (14) 

thank (11) stop (10) know (18) make (32) sing (12) come (12) 

sing (10) play (9) find (13) need (32) point (11) find (12) 

know (8) come (8) sit (13) match (31) find (10) talk (12) 

let (8) spell (8) welcome (13) help (30) explore (8) eat (11) 

write (7) let (7) work (13) say (27) live (8) wear (11) 

come (6) say (7) read (12) ask (24) talk (7) write (9) 

 

V preglednici 19 je prikazanih 20 najpogostejših glagolov glede na posamezni učbenik. 

Opazimo lahko, da je pogostost pojavljanja zelo velika čez celotni učbenik. Pri samostalnikih 

tako velike pogostosti nismo mogli opaziti niti pri najpogostejši besedi weather, ki se je pojavila 

53-krat. V vseh šestih učbenikih smo lahko opazili, da se najpogosteje pojavlja glagol biti 

oziroma be. Najpogosteje se je pojavil v učbeniku My Sails 2 in to 493-krat. Glagoli listen, get, 

read, have, do, play, go, can in like so se prav tako pojavili v vseh šestih učbenikih. Glagol 

write pa se pojavi v petih od šestih učbenikov. Glagola say in come se pojavita v štirih od šestih 

učbenikov, glagoli sing, know, repeat, work, eat, find, wear, stop, point, let, help, live in talk pa 
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v treh ali v vsaj dveh. Iz preglednice 19 lahko tako opazimo, da avtorji učbenikov obravnavajo 

podobne glagole z zadostnim številom ponavljanja. Na ta način se učenci pogosto srečujejo in 

usvajajo osnovne glagole, ki so pomembni pri tvorjenju povedi.  

Do podobnih ugotovitev sta prišli tudi Nordlund in Norberg (2020), ki sta analizirali 14 

delovnih zvezkov in učbenikov za poučevanje angleščine na Švedskem. Analizirali sta 

učbenike in delovne zvezke za tretji in četrti razred. V analiziranih učbenikih sta v vseh 

učbenikih za četrti razred našli glagole go, get, like, play in want. Kot smo že zgoraj omenili, 

smo tudi v naši analizi opazili, da se pojavljajo v vseh šestih učbenikih za četrti in peti razred 

nekateri enaki glagoli kot v švedski raziskavi, to so: get, like, go, play.  

 

Preglednica 17: 20 najpogostejših pridevnikov v posameznem učbeniku 

Happy Street My Sails  Young Explorers  

1 2 1 2 1 2 

red (18) big (20) little (35) big (39) big (37) big (42) 

blue (17) small (16) good (34) red (34) favourite (27) favourite (18) 

favourite 

(12) giant (9) big (27) little (30) red (22) long (18) 

long (12) good (9) happy (25) long (28) long (18) black (15) 

brown (10) special (9) old (24) good (27) green (14) small (14) 

green (8)  little (8) red (18) white (25) new (14) free (13) 

big (7) favourite (7) new (15) black (22) small (14) green (12) 

yellow (7) funny (7) white (14) new (22) black (11) good (10) 

black (6) red (7) small (13) clean (20) hungry (11) red (10) 

white (6) different (6) favourite (12) hot (20) brown (11) dark (8) 

gold (5) easy (6) blue (11) nice (20) good (11) tall (7) 

great (5) fast (6) fast (10) brown (19) white (11) white (7) 

happy (5) great (6) fine (10) correct (19) different (9) gold (6) 

old (5) large (6) great (10) great (15) blue (8) old (6) 

quick (5) quick (6) green (10) well (15) hot (8) strong (6) 

tall (5) round (6)   short (10) beautiful (14) old (8) warm (6) 

short (4) black (5) tall (10) funny (14) special (8) yellow (6) 

lovely (4) blue (5) brown (9) green (13) happy (7) flat (5) 

plastic (3) dangerous (5) nice (8) warm (12) yellow (7) round (5) 

cold (3) green (5) sweet (8) dangerous (11) pink (5) short (5) 

 

V učbenikih lahko opazimo, da je pogostost ponavljanja pridevnikov veliko manjša v 

primerjavi s pogostostjo posameznih glagolov. Izstopajo predvsem pridevniki big (42-krat,    

39-krat, 37-krat, 20-krat in 7-krat), little (35-krat, 30-krat in 8-krat) in good (34-krat, 27-krat, 

11-krat, 10-krat in 9-krat). V vseh učbenikih lahko najdemo pridevnike big, green in red. V 

petih učbenikih so omenjeni pridevniki favourite, black, white in good, v štirih pa pridevniki 

blue, long, brown, great, old, small in short. Predvsem učbeniki za četrti razred vsebujejo 

številne pridevnike, ki spadajo v skupino barv. V učbeniku Happy Street 1 je med 20 

najpogostejšimi pridevniki kar sedem pridevnikov, ki spadajo pod barve (35 %). Odstotek se 

nato v učbeniku za peti razred zmanjša na samo štiri pridevnike, kar je 20 %. V učbeniku My 
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Sails 1 in My Sails 2 je v vsakem po pet pridevnikov, ki spadajo pod skupino barv, kar je 25 % 

celotnega prikazanega besedišča. V učbeniku Young Explorers 1 zastopanost pridevnikov, ki 

spadajo v skupino barv, naraste na osem pridevnikov, kar je 40 %. Tudi pri tem sklopu lahko 

opazimo, da se število zmanjša v učbeniku za peti razred na šest pridevnikov, kar je 30 % 

predstavljenega besedišča. Pridevniki, kot so tall, fast, happy, new, yellow in little, se pojavijo 

v treh od šestih učbenikov, pridevniki gold, quick, special, funny, different, round, dangerous, 

nice in warm pa v dveh učbenikih hkrati.  

Nordlund in Norberg (2020) sta v raziskavi ugotovili, da so v učbenikih za tretji razred pogosto 

navedeni pridevniki, ki spadajo v skupino barv. V četrtem razredu sta ugotovili, da ta pogostost 

nekoliko upade. Opazili sta, da se je nato zvišala prisotnost pridevnikov, kot npr. big, small, old 

in good. 

Nordlund (2015) je v svoji raziskavi najpogosteje uporabljenih učbenikov z naslovom Good 

Stuff na Švedskem prav tako prišla do podobnih ugotovitev. Učbeniki so namenjeni učencem 

četrtega do šestega razreda. Ugotovila je, da so pridevniki good, big in little med 

najpogostejšimi pridevniki v vseh treh učbenikih. Gre za precej splošne besede, ki jih lahko 

uporabimo v različnih okoliščinah. Gre tudi za besede, ki spadajo med prvih 1.000 

najpogostejših besed seznama NGSL. Prav tako je izpostavila, da sta pridevnika good in little 

uporabljena skozi učbenik za šesti razred kar 65-krat in 58-krat. Na tretjem mestu je bil 

pridevnik big z 28-kratno ponovitvijo skozi učbenike. Besedi great in fantastic imata podoben 

pomen kot beseda good. Ugotovila je, da se besedi great in fantastic pojavljata sedemkrat 

oziroma šestkrat. Beseda good je bolj splošna od prej navedenih in ima posledično širšo 

uporabo in večjo pogostost pojavljanja skozi učbenik. Besedi great in fantastic pa sta besedi, 

ki se lahko namesto besede good uporabita le v nekaterih primerih, ne pa v vseh. Posledično sta 

ti dve besedi manjkrat omenjeni in ju učence učimo kasneje in manj pogosto. 
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4. SKLEPI 
 

Učbenik je pri pouku angleščine eden od glavnih sredstev za učenje in poučevanje. Usmerja 

učiteljevo delo, mu nudi oporo pri poučevanju in pomaga pri izbiri kvalitetnih ter primernih 

vsebin za učence. Učence na drugi strani vodi pri usvajanju tujega jezika, jim nudi različne 

dejavnosti, jih motivira za delo in učenje ter predstavlja most med šolo in domom (Skela, 2009). 

Pri izbiri učbenika moramo paziti, da je ta primeren za učence. Pri analiziranju primernega 

učbenika moramo biti pozorni na vsebinsko področje, ki se nanaša na to, kaj je v gradivu (tj. 

jezikovna in nejezikovna vsebina) ter na učno področje, ki se ukvarja s tem, kako se vsebinsko 

področje obravnava oziroma posreduje (Skela, 2009).  

V raziskavi smo se osredinili na vsebinsko področje (jezikovna vsebina - besedišče). Namen je 

bil podrobneje analizirati učbenike, ki so v najpogostejši uporabi za poučevanje tujega jezika 

angleščine v četrtem in petem razredu v Sloveniji. Študija temelji na predhodnih raziskavah v 

drugih državah, ki so prav tako analizirale besedišče na podlagi teorije in drugih raziskav. V 

nadaljevanju smo predstavili rezultate raziskave glede na raziskovalna vprašanja.  

 

RV1: Kako pogosto se ciljno besedišče ponavlja znotraj posameznega učbenika? 
 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo analizirali vsak posamezni učbenik ter številno ciljnih 

besed v njem. Ugotovili smo, da vsi učbeniki, primerni za četrti razred, vsebujejo manjše število 

ciljnega besedišča kot pa za peti razred. Raziskave so pokazale, da naj bi učbeniki na tej stopnji 

vsebovali vsaj 300 do 500 besed ciljnega besedišča (Alexiou in Konstantakis, 2009). Najbolj 

obsežna sta učbenika My Sails 1 in My Sails 2, ki vsebujeta 356 in 574 ciljnih besed in tako 

najbolje sovpadata glede na priporočila in raziskave v drugih evropskih državah. Najmanj 

ciljnih besed vsebujeta učbenika Happy Street 1 in Young Explorers 1, in sicer 131 in 230 

ciljnih besed. Podobno raziskavo so opravili v Španiji, kjer so analizirali učbenike za tretji 

razred. Učbenika English Adventure 3 in Bugs 3 sta najpogosteje uporabljena učbenika. 

Vsebujeta osem enot, podrobneje pa so analizirali četrto, peto in šesto. Ugotovili so, da učbenik 

English Adventure 3 vsebuje v omenjenih sklopih 168 ciljnih besed, Bugs 3 pa 227 ciljnih besed 

(Alcaraz-Mármol, 2011). Opazimo lahko veliko razliko, saj sta omenjena učbenika imela 

bistveno več ciljnih besed v samo treh enotah v učbeniku, kot pa npr. Happy Street 1 in Young 

Explorers 1. 

Med učbeniki se pojavljajo velike razlike glede na obseg ciljnega besedišča. Opazimo lahko 

pomanjkanje skupne konstrukcije vsebine ciljnega besedišča, ki bi bilo namenjeno določeni 

ravni, v našem primeru za učbenike četrtih in petih razredov. Učenci bodo glede na uporabo 

določenega učbenika imeli različne možnosti za usvajanje besedišča in posledično možne 

razlike v znanju besedišča. Trdimo lahko, da ima učbenik Happy Street 1 zagotovo premalo 

obsežno besedišče in je glede na druge raziskave in priporočila za učence četrtih razredov 

zapisan preveč enostavno in s premalo ciljnega besedišča. Učbeniki My Sails 1, My Sails 2 ter 

Happy Street 2 pa so glede na priporočila različnih raziskav najbolj primerni in dovolj zahtevni 

za četrti razred in peti razred. Učbenik Young Explorers 2 vsebuje 268 ciljnih besed, kar je tik 

pod mejo, a to ne pomeni, da je učbenik neprimeren, saj ga lahko učitelji dopolnjujejo na 

različne načine, in sicer z učnimi listi, zgodbami, pesmimi itd.  

Cilj raziskovalnega vprašanja je bilo ugotoviti, kako pogosto se ciljno besedišče v določenem 

učbeniku pojavlja. Da smo na raziskovalno vprašanje lahko odgovorili, je bilo potrebno v 

analizo všteti vse ciljno besedišče, z vsemi ponovitvami skozi učbenik. V literaturi lahko 
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zasledimo, da je eden glavnih dejavnikov za uspešno pomnjenje dovolj pogosto ponavljanje 

besedišča. Avtorji si na tem področju niso enotni. Nation (2001) in Schmitt (2008) navajata, da 

je potrebno slišati besedo vsaj sedemkrat pa do desetkrat (Matsuoka in Hirsh, 2010). Na drugi 

strani je Cameron (2001) navedla, da je potrebno slišati besedo vsaj petkrat pa vse do 

dvajsetkrat (Waring in Takaki, 2003). Za analizo pogostosti besedišča smo vzeli spodnjo mejo, 

tj. vsaj petkrat. Ugotovili smo, da se besedišče v zelo veliki meri v večini učbenikov pojavlja 

vsaj petkrat. V najmanjši meri se besedišče zadostno ponavlja v učbeniku Happy Street 2, in 

sicer v samo 68 %. Najvišji odstotek pa lahko zabeležimo v učbeniku My Sails 2, in sicer           

89 %, takoj zatem pa v učbeniku My Sails 1, in sicer 88 %. Učbenika Young Explores 1 in 

Young Explorers 2 prav tako vsebujeta visoko število besedišča, ki se ponavlja dovolj pogosto, 

in sicer z 82 %. Iz analiziranih podatkov tako ponovno pridemo do zaključka, da imata učbenika 

My Sails 1 in My Sails 2 najvišje število ciljnih besed, ki se za uspešno pomnjenje zadostno 

ponavljajo. Na drugi strani Happy Street 2 vsebuje nizko število besed, ki se pojavlja vsaj 

petkrat ali večkrat ter takoj za njim sledi pripadajoč učbenik za četrti razred Happy Street 1. Na 

podlagi priporočil lahko rečemo, da se ciljno besedišče ne ponavlja zadosti v zadnjih dveh 

omenjenih učbenikih. V primeru, da učitelji uporabljajo omenjena učbenika, morajo zagotovo 

uporabljati tudi drugo učno gradivo in tako ponuditi učencem zadostno ponavljanje in 

utrjevanje ciljnega besedišča. Prav tako morajo razširiti ciljno besedišče, saj je premalo 

obsežno. Pomembno je, da imamo kot učitelji pri poučevanju zadosti učnih pripomočkov, ki 

dodatno pripomorejo k uspešnemu poučevanju, razširitvi besedišča in zvišanju ravni 

pomnjenja. 

 

RV2: V katero jezikovno raven po SEJO lestvici spada ciljno besedišče v posameznem 

učbeniku? 

Analiza je pokazala, da ima učbenik Happy Street 1 najvišji delež besedišča na ravni A1 po 

SEJO lestvici. Učbenik vsebuje 77 % celotnega besedišča na ravni A1, nato sledi raven A2    

(14 %), B1, B2 in C2. Zadnje tri ravni vsebujejo zelo majhen odstotni delež. Učbenik vsebuje 

eno besedo na ravni C2, tj. fireplace. Najmanjši delež na ravni A1 vsebuje učbenik My Sails 2, 

in sicer 42 %, nato pa mu sledi učbenik My Sails 1 s 45 %. Učbenik Young Explorers 1 vsebuje 

59 % ciljnega besedišča na ravni A1, Young Explorers 2 in Happy Street 2 pa 55 % besedišča 

na ravni A1. Učenci so na koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja glede na SEJO 

lestvico na ravni A1 ali na ravni A2 (Program osnovna šola. Učni načrt, 2016). Glede na 

priporočila učnega načrta lahko trdimo, da je najprimernejši učbenik Happy Street 1. Vseeno 

pa se moramo zavedati, da je bil učbenik zasnovan za prvo leto učenja tujega jezika v četrtem 

razredu. Dandanes pa nekateri učenci začnejo z učenjem tujega jezika že v predšolski dobi ali 

v prvem razredu oziroma najkasneje v drugem razredu, kjer pouk postane obvezen za vse. 

Njihovo znanje je v tem obdobju že kar obsežno in do četrtega razreda imajo usvojeno veliko 

število angleških besed. Analiza učbenika My Sails 1 in My Sails 2 je pokazala, da imata 

najzahtevnejše besedišče, saj vsebujeta najnižji delež besedišča na ravni A1, nato sledijo A2 

(21–23 %), B1 (14–15 %), B2 (6 %), C1 (1 %) in C2 (1 %)  raven. Vsebujeta najvišje deleže 

besedišča na A2, B1 in B2 ravni. Kljub temu, da je analiza pokazala, da sta učbenika zahtevna, 

pa se je potrebno zavedati, da je znanje učencev v četrtem razredu že zelo obsežno tudi zaradi 

izvenšolske izpostavljenosti. Učbenika sta zasnovana z visokimi cilji, z veliko ciljnega 

besedišča in z zadostno ponovitvijo za uspešno pomnjenje. Trdimo lahko, da bi bilo bolje, da 

se učitelji poslužujejo učbenikov My Sails 1 in My Sails 2, kot pa Happy Street 1 in Happy 

Street 2, ki sta zasnovana prelahko glede na učenčeve sposobnosti in znanje v četrtem in petem 

razredu. Učbenika My Explorers 1 in My Explorers 2 prav tako vsebujeta razmeroma visok 

delež besedišča na ravni A1, nato pa sledi raven A2 (16–18 %), kar ju uvršča med primerne 
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učbenike za četrti in peti razred. Vsi učbeniki vsebujejo besedišče, ki pa ga ne moremo uvrstiti 

v nobeno SEJO jezikovno raven. Happy Street 1 vsebuje majhen delež neuvrščenega besedišča, 

in sicer 2 %, ostali pa od 8 % pa do 13 % besedišča.  

 

RV3: V kolikšni meri se besedišče v učbenikih ujema z 2.000 najpogostejšimi angleškimi 

besedami s seznama NGSL in seznama GSL? 

Ciljno besedišče smo analizirali s pomočjo programa AntWordProfiler (Anthony, 2014), s 

pomočjo katerega smo ugotavljali delež prekrivanja besedišča s seznamoma NGSL (New 

General Service List) in GSL (General Service List). New General Service List je nastal leta 

2017 (Brown, 2019) na podlagi predhodno oblikovanega General Service List-a iz leta 1953 

(West, 1953). NGSL so začeli snovati leta 2013 Charles Browne, Brent Culligan in Joseph 

Phillips. Leta 2017 je bil seznam dokončno oblikovan (Brown, 2019). Najvišje ujemanje s 

seznamom GSL lahko opazimo pri učbeniku My Sails 2, in sicer 88 % ujemanje. Nato mu 

sledita učbenika Happy Street 1 in Young Explorers 2, in sicer 87 % ujemanje. Učbenik My 

Sails 1 se s seznamom ujema v 86 %. Najnižje ujemanje pa lahko zabeležimo pri učbeniku 

Happy Street 2 in Young Explorers 1, in sicer oba s 85 % ujemanja. Prav vsi učbeniki se ujemajo 

v zelo visokem številu ciljnega besedišča s seznamom GSL. Pri analizi prekrivanja besedišča s 

seznamom NGSL so se nekoliko odstotki znižali, a so bili še vedno precej visoki. Največje 

številno ciljnih besed, ki so se prekrivala s seznamom NGSL, sta imela učbenika Happy Street 

1 in Young Explorers 2, in sicer 82 %. Najnižje pa Happy Street 2 in My Sails 1, in sicer 79 % 

prekrivanje. 

Iz primerjave učbenikov s seznamom GSL in seznamom NGSL lahko opazimo, da je večina 

besedišča zajetega iz omenjenih seznamov. Večina besedišča v analiziranih učbenikih je med 

najpogostejšimi 2.000 besedami, a je še vedno visoko in ne tako zanemarljivo število besedišča, 

ki ne spada med 2.000 najpogostejših besed, in sicer od 12 % pa do 15 % (seznam GSL).   

Nation idr. (2009) so navedli, da je bil seznam GSL med drugim osnovan s ciljem, da se ga 

uporablja za mlajše učence in njihovo učenje osnovnega besedišča. To je tudi najverjetneje 

razlog, da se v večji meri učbeniki prekrivajo s seznamom GSL, saj seznam vsebuje osnovnejše 

in preprostejše besedišče, ki je bolj potrebno za učence na tej stopnji. Na drugi strani pa je 

seznam NGSL novejši in ne zajema v tako visoki meri osnovnega besedišča kot seznam GSL.  

Sledila je primerjava posameznega učbenika glede na prvih 1.000 in drugih 1.000 besed v 

seznamu GSL in NGSL. Nation (2006) je ocenil, da se približno 80 % najpogostejšega 

besedišča nahaja med prvih 1.000 besed s seznama GSL. Do podobnih ugotovitev smo prišli 

pri analizi besedišča v vseh šestih učbenikih. V najvišji meri vsebuje besedišče med prvimi 

1.000 besedami s seznama GSL učbenik Young Explorers 2, in sicer 79 %, nato pa Happy Street 

1, in sicer 78 %. Najnižje ujemanje vsebujejo učbeniki My Sails 1, My Sails 2 ter Young 

Explorers 1, in sicer 76 % ciljnega besedišča. Glede na priporočila raziskav je najprimernejši 

učbenik Young Explorers 2, saj vsebuje najvišje odstotke ujemanja in tako zagotavlja, da se 

učenci v veliki meri naučijo prvih 1.000 najpogostejših besed s seznama GSL. Pri analizi 

besedišča s prvimi 1.000 besedami s seznama NGSL smo ugotovili, da so se odstotki 

prekrivanja nekoliko znižali v primerjavi s seznamom prvih 1.000 besed s seznama NGSL. Tu 

sta učbenika Happy Street 1 in Young Explorers 2 vsebovala 76 % prekrivanje, učbenik My 

Sails pa samo 72 %.  

Številni avtorji so osnovali različne sezname osnovnega angleškega besedišča. Posledično ni 

temeljnega seznama osnovnega angleškega besedišča, ki bi ga priznali vsi, ki se ukvarjajo s 

pridobivanjem besedišča. Zagotovo lahko trdimo, da pa je lahko izhodiščna točka seznam GSL. 
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Kljub njegovi starosti in čeprav manjkajo nekatere besede, ki so v današnjem jeziku zelo 

pogoste (npr. prenosnik, mobilni telefon), je seznam še vedno dobro izhodišče za snovanje 

učbenikov (Read, 2004).  

 

RV4: V kolikšni meri se v učbenikih ciljno besedišče med seboj prekriva? 

Analiza ciljnega besedišča v učbenikih je pokazala, da je prekrivanje med besedami majhno. V 

vseh šestih učbenikih se je pojavil samo 1 % vsega ciljnega besedišča, kar je zgolj 25 ciljnih 

besed. Pri analizi učbenikov se je 38 % vsega besedišča pojavilo v enem učbeniku, 61 % pa 

vsaj v dveh hkrati. Učbenike smo nato razdelili na tiste, ki so primerni za učenje četrtih 

razredov, in tiste, ki so primerni za pete razrede. Tu se je odstotek besed, ki se pojavi v vseh 

treh učbenikih, nekoliko zvišal, in sicer na 8 % v četrtem razredu in na 7 % v petem razredu. 

Prekrivanje je kljub nekoliko višjim odstotkom še vedno majhno.  

Tudi v literaturi lahko opazimo eno od kritik učbenikov, ki jih navajajo raziskovalci, in sicer da 

je besedišče, ki ga zajemajo avtorji pri snovanju učbenikov, velikokrat neenotno (Koprowski, 

2005; Nation, 2001). Tudi Konstantakis in Alexiou (2009) sta prišla do podobnih ugotovitev in 

navedla, da se je v petih učbenikih za četrti razred ujemalo samo 10 % ciljnega besedišča v vseh 

učbenikih hkrati. Do podobnih ugotovitev je prišla Nordlund (2016), ki je analizirala tri 

učbenike za poučevanje angleščine od četrtega do šestega razreda na Norveškem. V vseh treh 

hkrati je našla le 20 % ciljnega besedišča in ugotovila, da se kar približno 60 % ciljnega 

besedišča pojavi samo v enem. 

 

RV5: V kolikšni meri se tematski sklopi besedišča v učbenikih ujemajo s predlaganimi 

sklopi v učnem načrtu? 

Analiza tematskih sklopov v učbenikih v primerjavi s predvidenimi temami v učnem načrtu je 

pokazala, da se avtorji pri snovanju poslužujejo tem, ki jih učni načrt predvideva. Pri analizi 

učbeniškega sklopa Happy Street smo ugotovili, da so v njem zajeti vsi sklopi iz učnega načrta. 

Sklope lahko najdemo znotraj določenih tem, ali pa kot celotno temo učbenika. V obeh 

učbenikih lahko najdemo vse sklope, a lahko opazimo, da so nekatere teme bolj obširno zajete 

v petem razredu kot pa v četrtem in obratno. Prav tako je analiza pokazala, da je sklop Jaz v 

četrtem razredu obravnavan širše in bolj poglobljeno kot pa v petem, kjer se predstavitev sebe 

zoži. V četrtem razredu lahko opazimo, da sta skozi druge sklope obravnavani temi živali in 

sklop Moja država, potem pa so avtorji podrobneje obravnavali omenjena sklopa v višjem 

razredu. Naslednji analizirani učbeniški koplet je My Sails. Tudi tu opazimo, da so zajeti vsi 

predvideni tematski sklopi. Tematski sklop Moja šola je podrobneje obravnavan v četrtem 

razredu. Učenci spoznavajo šolske potrebščine, šolske predmete, šolsko opremo in dejavnosti. 

Te teme nato v petem razredu ne zasledimo. Znotraj sklopa pa lahko preko drugih tem 

zasledimo samo temo poklici, ki pa jih učenci ne spoznajo v četrtem razredu. Sklop Moj svet 

je v obeh učbenikih zajet deloma, preko drugih tem. Sklop Moja država je v četrtem razredu 

zajet preko drugih tem, v petem razredu pa je nato obravnavan podrobneje. Nazadnje smo 

analizirali učbeniški komplet Young Explorers. V tem učbeniškem gradivu nas je najbolj 

presenetilo, da avtorji niso predvideli obravnave tematskega sklopa Moja šola. Deloma se 

tematika obravnava v petem razredu v sklopu druge teme, a v zelo majhni meri. Tema je zajeta 

v obeh prej omenjenih učbeniških gradivih. Sklop je glede na starost otrok in njihove razvojne 

značilnosti učencem blizu, besedišče bi lahko prejemali preko konkretnega učenja oziroma 

učenja s predmeti, kar bi še dodatno povečalo njihovo motivacijo za delo in pozitivno vplivalo 

na pomnjenje.  
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Pomembno je, da so zajete teme blizu učencem in njihovim interesom, ki jih dodatno motivirajo 

za učenje. Pri teh letih je ključno, da izbrane teme krepijo njihovo domišljijo in fantazijo, a 

morajo biti hkrati tesno povezane z njihovim vsakdanjim življenjem. Pomembno je, da se 

vsebine nanašajo na že znane teme, torej na znanje, ki so ga učenci že usvojili tekom preteklih 

let učenja. Posledično je proces učenja, pomnjenja in gradnje medsebojnih asociacij veliko lažji 

(Bruce, 2011; Men, 2018). To lahko opazimo tudi pri analizi učbenikov za poučevanje 

angleščine v Sloveniji, v katerih se teme med seboj prepletajo in nadgrajujejo.  

 

RV6: Katera besedna vrsta (tj. pridevnik/samostalnik/glagol) ciljnega besedišča se 

pogosto ponavlja v učbenikih? 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju smo celotno ciljno besedišče razdelili na tri glavne besedne 

vrste, tj. pridevnik, samostalnik in glagol. Omenjene vrste so glavni sestavni del ciljnega 

besedišča (Börjars in Burridge, 2001). Analiza je pokazala, da je v četrtem razredu najpogosteje 

predstavljena besedna vrsta samostalnik, in sicer predstavlja 76 % celotnega ciljnega besedišča. 

Nato sledi besedna vrsta glagol, in sicer z 11 % celotnega besedišča ter na koncu pridevniki, in 

sicer 9 % celotnega besedišča. Kategorija drugo zajema 4 % celotnega besedišča. V petem 

razredu zajemajo samostalniki 69 % vsega besedišča, glagoli 17 % in 11 % pridevniki. 

Kategorija drugo zajema 3 % celotnega besedišča. Analiza je pokazala, da učenci najpogosteje 

spoznavajo samostalnike, nato glagole in na koncu pridevnike. Kategorija drugo zajema izredno 

majhen delež celote. Zavedati se moramo, da kljub temu, da je ciljno besedišče sestavljeno v 

visoki meri iz samostalnikov, je njihovo ponavljanje veliko manjše v primerjavi z glagoli. 

Učenci spoznajo manjši obseg glagolov, a je njihovo ponavljanje veliko višje v primerjavi s 

pridevniki in samostalniki. Posledično je dovolj pogosto za uspešno pomnjenje. Poznavanje 

tovrstnih glagolov je ključno za učence četrtih in petih razredov, saj je njihovo znanje še 

osnovno. Bolje je, da se naučijo manjšega števila glagolov in te dobro, z veliko utrjevanja, kot 

pa večje število in te bolj nepopolno. Tudi v predhodno navedeni raziskavi iz leta 2006 sta 

Childers in Tomasello ugotovila, da otroci na začetku učenja maternega jezika lažje in hitreje 

usvajajo samostalnike kot pa glagole. Posledično lahko povežemo vzporednice s snovanjem 

učbenikov in njihovega ciljnega besedišča v tujem jeziku. Avtorji so tako v veliki meri 

osredinjeni na učenje samostalnikov, saj jih je lažje predstaviti in si jih posledično zapomniti. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Raziskava je bila narejena s ciljem analizirati ciljno besedišče v najpogosteje uporabljenih 

učbenikih v četrtem in petem razredu osnovne šole v Sloveniji. Za potrebe analize smo zbrali 

celotno besedišče v učbenikih in ga nato naložili v obliki .txt v programsko orodje 

AntWordProfiler. Ugotovitve raziskave bodo pomembno vplivale na učitelje, starše, strokovne 

delavce ter avtorje učbenikov in jim tako omogočile izbiro in tudi snovanje primernega 

učbenika za učence četrtih in petih razredov.  

Rezultati so pokazali velik razkorak med številom ciljnih besed glede na učbenike na enaki 

jezikovni ravni. Besedišče je bilo prav tako primerjano glede na seznama GSL in NGSL, ki 

vsebujeta 2.000 najpogosteje uporabljenih angleških besed. Besedišče se v vseh učbenikih v 

večji meri ujema s seznamom GSL kot pa NGSL, saj prvi seznam vsebuje osnovnejše besedišče, 

ki je zajeto za učenje na zgodnji stopnji. Prav tako smo prišli do zaključka, da učbeniki 

vsebujejo različno ciljno besedišče, ki se prekriva v vseh šestih učbenikih v majhnem odstotku, 

tj. 1 %. Vsi učbeniki skoraj v celoti zajemajo sklope iz učnega načrta. Nekatere teme so 

obravnavane celostno in v učbeniku zajemajo celotni sklop iz učnega načrta, nekatere pa niso 

obravnavane neposredno, ampak jih lahko učenci spoznajo tekom drugih širših sklopov. Pri 

analizi besedišča glede na besedne vrste je najpogosteje zastopana vrsta samostalnik.  

Iz pridobljenih podatkov ter glede na druge raziskave in priporočila v literaturi lahko 

zaključimo, da sta učbenika My Sails 1 in My Sails 2 učbenika z zadostnim številom ciljnega 

besedišča, ki se pojavlja dovolj pogosto in se v obeh učbenikih ujema s seznamom GSL v veliki 

meri. Njuno besedišče se na ravni A1 nahaja v najmanjšem obsegu, kar pomeni, da je besedišče 

precej zahtevno za četrti in peti razred. Učbeniški sklop Happy Street 1 in Happy Street 2 imata 

visok delež besedišča na ravni A1, a ima Happy Street 1 daleč najmanjši obseg ciljnega 

besedišča. Učbenik je zasnovan preveč enostavno za četrti razred, saj se do takrat vsi učenci 

učijo angleščine že vsaj dve leti in tako usvojijo precejšen obseg besedišča. Happy Street 2 ima 

glede na priporočila raziskav dovolj širok obseg ciljnega besedišča in precej velik obseg 

besedišča na ravni A1. Učbenik Young Explorers 1 glede na priporočila raziskav nima 

zadostnega obsega ciljnega besedišča, Young Explorers 2 pa je tik pod spodnjo mejo. Oba 

vsebujeta visoko raven besedišča na ravni A1. Njuno prekrivanje s seznamom GSL pa je prav 

tako visoko.  

Od učitelja je odvisno, katero učbeniško gradivo bo izbral, a se mora pri tem zavedati, kaj so 

prednosti in slabosti določenega gradiva. Posledično je potrebno delo v razredu prilagoditi z 

dodatnim učnim gradivom v primeru, da učbenik ne vsebuje zadostnega obsega besedišča. Snov 

je koristno tudi dopolnjevati s konkretnim materialom za lažjo predstavo besedišča ter poskrbeti 

za zadostno ponovitev besedišča, v primeru, da je to tekom učbenika nezadostno. V literaturi 

lahko zasledimo, da je učencem bolje predstaviti široko besedišče, četudi to pomeni, da je 

predstavljeni obseg večji kot je njihova trenutna kognitivna raven razvoja. Učenci tako lahko v 

območju bližnjega razvoja s pomočjo učitelja in njegovih prilagoditev uspešno usvajajo novo 

znanje (Vygotsky, 1962; Krashen, 1985). 

Pri izvedeni raziskavi se nismo osredotočali na učenje besedišča učencev. Prav iz tega razloga 

menimo, da bi se v  nadaljnjih raziskavah lahko osredinili tudi nanje. Zanimivo bi bilo ugotoviti, 

kako različni učbeniki in predstavitev besedišča v njih dejansko vplivajo na pomnjenje 

besedišča pri učencih. Torej koliko besedišča so si učenci zapomnili brez dodatnih učnih gradiv. 

Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, v kolikšni meri bi morali učitelji učno gradivo 

dopolnjevati, razširiti in dodatno utrjevati, da bi prišlo do zadostnega števila ciljnih besed, če je 

besedišče zajeto v premajhnem obsegu in kako do uspešne zapomnitve teh besed.  
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